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 . یدبا یسههک یځزوقود یعرکی كنلاوش یسهنس ۲
 .ناشواط هددزاپ ییدسا لش ندوشوط یربدنامز ر اشاپ تحدم

 هدنسهراد قلمالس هدنغانوق یهدنتسوا یسهلحم افا ناغوص هدنشاط
 « نوسهلا تحر ادخ : یدروسوشود بوجا قوبح ا

 درهداا لزع یزسک ۱ ندنزادس اكا قو ۱
 , هدایز ندهنس یا ندنرزوا یسهلردنوک ( هزاج ) هدنداروا (هلح)

 ( كسالس ) هد یانگ یشراف هحاص هحیک رب : ید نامز

 كناشابلوع نیسح هدو .یدشل ردشالقازواندلومناتسا هللا یالو

 .یدشل دا داهایهدارا كباخ ز زعلادبع ند عود .یدقو یلخد

 تدمود هاشداپ ؟یدشمهمربحک بوروک راماحشارمس هنیربندهنسییا اشاب

 .یدشمرودیا ےلیدبت مظعاردص چاق یک ررردشکد روشاج دنا
 شلوا مظعاردص اشاب دعسا <شلب دا لزع ندبرادص اشابیوع ناسح

 دىدو ڭكهاشداي وش هنس هدهحش : یدشلک یرکید وا

 ی هعفد و كىا شاب مد دوم . یدشمر ویک هنْساب شيا یماشاپ

 یعدن دوم ناخ زی زعلادبع . یدشلوا رادنعم قوح یرادص



a 

 :یدشمهتسیاكمربوح تسایس ر زالومواندنتفاص «نک رربتک هبرادص-
 1و ۰ یدشما نیت تار تلود یادوش یاشاپ مدن دوجم ء الوا
 هدههاشاپ تحدم <« یا کاش هاش اب یو نیسح ندنلیف قمایو

 ۱ ۱۳۱۱ رک لدفاص هداشاب .یدشمروک هداف هدهجوت ی راظن هلدع

 ندراتامولسد و ندهمر درس هنفارطا هد رل هلی ناک هنشيا ایا

 ر يتوق هد رل مج و ل وص كلر زعناطاس : یدروبر و لوا ساسحاهد

 ۱۳۱ دار واس یی دنیا كا تک رح هکله ا

 E د بو ورو روا ول وا « نوا قماملصراص یمظعو 5 و

 قمرقیتفلاح : ىدا راکشآ یدصقم . یدروسوروک شمر و رارق

 ۱۳۱ ارا درز یک را نلکوک كقرط یا ۔ ید ویسی
 ر قلهتفح ر نوجا یایصع كسره ) < یببط . یدشمر دتا ذاا
 هدد سایر تلود یاروش یاشاپ دن دو نەيد ( . ردهلئسم

 ادص سس . یدشمالفوت راکفا ر هللوس الوا . یدلکد قحهر درود

 ,ha ظعا ردصیناساب ےد : «هح الک | بور وک ین هل دامقبح

 دکفر ول وا هد وا ندهمحک نوک ا ! يوا . ا

 یراءهرابتربح كرلتد.شیایغیدل وا فام لا كىاشاب مد دوم

 كللاو یا چ وا قحما هدکینالس ءاشاپ تحدم . یدشملق هدنرغآ
 لا و و

 کوک كوجوک کهدوش وط .یدقو یجازق رب كناشاب .یدشع ولوا

 لوخشم هک لبح هربسو تعارز كرەدىا نامت یخاراندشاب ی هدنفارطا

 < شلاق لوزعم هنس قم رب ما . یدشمالاق یسهراح هقشاب ندملوا"

 یعرح کیا . یدبا هحقلابالاق هدیسهلاع . یدشمکح رایدنقصقوح

 «یدرلشمهعا كرت ییاشاپ رلافا دمحاو فسو . یدراو یراقحوجو



 ۳ رم

 .كسچاقر یرلهشاعا رانو . یدراو هد کج ه راج چاق ر كناشاب تحدم

 هنس قحر كاشي تحدم .یدروامالوالباق هلشاعم تلو زعم قلشو رع

 اشا یلاع . یدشمارای هنشیا قوح یساع ولو هدلوساتسا قرالاق لو زعم

 .هبلبخ ندییخ یتیعج رایانامع یکی نالبغاد یک یسوروای لیج هدننامز
 .یدراشمربک هدیقاطز اشمواملعیلرک د ندشابیبهتسح .یدشع هلوق

 دا دهع یو و ( نوبل وب اق ) روتقود « اشا تحدم قرالوا هلضف

 . یدشعهلوریا یتسانم هلرلبدنفا ( ى اتسرخ ) قارش كاتا

 > نکل ۳۳ ید روسهتسلا كع ور u وغشم الع هل راس هلو « هح رک

 امر دشالک | هلا یدنفا دا ص هحیشخ یرلرونم نک ی هدنفارطا

 هدیدنفادا . یدلکد هدز زع ناطاسء«یدبما كياشاب .یدروشاواص

 SEE ر زعلادبع . یدکعهلک نددهع لو هریک هب . یدبا

 .یدشمال رطاخیناشاب | رک وص نده راکنخ .یدروب ر وبول | هکدحک

 .نوسلوا یناکوک بوریدروص یبرطاخ هرکرب_هدهنسب جم ر
 هد ران | کشم : یدا هوا یون اه ع.بط اذ .یدشمام ال رطاخ یال ا

 كره هتسیا تا .یدرو هتسيا قلا هلا یاس تحدم ءایو یوعنیسحأب

 6 یک یرلکدهلوس ییغحالب راص هب الات 0 هزک د یدروماب

 هب قص قص هس راکدلم نالی نامز ینجالوغو ما «هدلاخ زب زعلادع

 ؟یدشلوا ه هحش ؟یدیمشمام ایه وب هدهعفد كوص هتشيا .یدروبشب اب

 ی رتک کل رکسع رس اشاب ی وعناسح «هنغل رظاب هل دعاشاب تحدم

 یاشاب فوغ نیسح بولو یالوق ر هد اشاپ مد دو 6 اما

 هدهنشأب كىاشا تحدم ریاس ےک هلشیدک و 0 یدشما ( هب هس و ز )

 . یسط هسیه یسیزای هراق کارا 1 یدا لکوتم اشا . یدکح هلک رلهب



 ا

 وسا قرهلوا ناما هنعقوه هدرود و .یدکحرکح بوروک هدوا

 ؟ یدیا یعریلیهلبتسوک ریزو رب نیلیبهشبلاچ
 ناشیر بوس تکلم .یدرولوا ر اتم هک دحک نوکاشاب تح دم

 راح تکل# یللاوز :یدشمراص یاحاب ولا ۷ 1 یدا هدقلوا

 یربفس هیسور . یددنمان هرالالتخا یلناق ناتسراغلب . یدرومایراج

 . یدروینوط هدنجا كنجوا ییاشاپ مد دوم مظعاردص یهینانیا
 رومشم .یدشمالاق یدامعا هنسهللامیاود ینامع كیهسنارفو هرتلکنا

 ۱۳ رس یی ید رام هدمرتلکما ( نوتتسدالغ ب
 یهدنکلع ؟ یدریلم هلک هب ندللا كباشا تحدم . یدرویرتسوک

 بو هملک ااشاب عدن دوم .یدرالکد نماندنراتابح راتبلقا نابتسرخ

 نده زخندال | نش هدناخ ززعلادع « روقاب کمرشش یسهسک
 كتلود . یدقتع یجههلک یراقح كشيدک و . یدروکح هراپ

 . یدرولورواص ا زانط ) یشراق هتراکزور یاب یە زح

 .یدشمهمروک موزا هبامارغوا ههرح هر وا ندکع اشا تحدم

 قص قرایالک اب هنر ندراهانق هنشابر هدقلءالسءی رب ندهتفه چوا ییا

 «یدرودوش ود ینماحشاك اشیا وشندق ره ادر وفو ینعو وح بوح اهوهق"

 ا نوا یتیدروطوا هدیر كرك ما تلواتسا
 .یدرویلک ینابحا چاق رب لوا ندوسلای ماشقا یه قلطم . یدرویلوا

 توعده واه نبام هدلاح ییدحک رايا ندرزوا یندعت هراظن هلدع

 .یدراو موزا هن اکو ًاتاذ ,یدشمهل دا هلب لوبق هروضح كرهلىدنا

 قجهلق یک کل وکر ر یرلیدنکت لا نکا مظعا ردص اشاپ مدن دوم ]
 ۶۶۱ ؟ یدواو یعراقرف ندنراقلوقروق ناتسو رستکرح . رایدیا

 . یدرولوا هتکلع مناج وش هسر ولوا هن



 بس

 ینامع هجوق یر ندرلهئس ؟ یدرولک یرک اهد 5: نیک

 نامراخ بورووراخ اشا مد دوم یلوق ص اخ هلهاشداب ر «هدنسکلوا

 یوع لس .یدرویالرضاخ هرح 0 اط هرق.یدراروسروواص

 .یدجاتح هب هراپ رکسع ییدتاقوسهنمرافرط (نیدیو) و (شب) كناشاپ
 قج هقیقدر بور و سک هتنرلنامود ( كەز ) هدنتل | یرامادچ ی رک

 یلودان ازستخ نایامهلا سشهحشدنک كرهروکیزو تحار نوسلوا
 «لمحتم .یدرلرویلکیا ندقلجا هدرادحرس « یراقاشوا لیا مورو

 . یدقو یرلن ود كج هریک هن راقایا هل راکاموک كجهبک هنس رات ریص

 رو هدنعا وق هل كیاشا معدن دو . یدنسلیدا رظنف رص ندارس

 ؟ یدمزال یسلوا یهو . یدکیسک | یدوس شوق

 .یدرارولواجآ یجآ رلکپوکچ آ هدنراشابهشوکه دراقافوسقلک ارق
 هلراسکع ریغاص قرایراح هننرزوا راشاط یرلابوص نلاق كرانابساب
 هننسوایسوا كماساب تحدم . یدروشالقاب هر BELI یدرولکیا

 ناحنف یشنک یا زونه . یدسداع 1-7 هوهن وا هد اف یا

 اغا دا و یدشعا هبش هفسو یاس هما ییجنحوآ . ید

 هلساغا كکب هللادعس یرظان تراحم هدنسهطوا یهدنناب یسواق قاقوس

 .یدشجا افا فسو یوق . یدشمنلاح وق . یدروشوا لیماتسا
 . یدربناط ینسه كوحوک كوي كرانلك هغانوق اغا فسوت

 ندنراببسیسهم ال هنشاط ناشواط ندوش وط كناشاب تحدماتاذ

 - وزرآ كمليبهشونوق بوشوروک زستقو یلتقو هلا ینارای « هدر
 یدبا یدنفا یصولخ هداز یناورش نداملع نالاح یوق . یدندنس

 تحدم .یدیاذ رونم . یددفات هدایز هدراهسردم یدنفایصولخدما



 یر

 ًاتاذ . یدشمارواق قرهلوا لماک یتانیقلت هرادا تیطورمشم كناشاب
 3 یدنهدب رز یی یزوس . یدم هل وا ندهمروک یناشا نوک کیا

 ۳1 هک یدرولوا هنس ترد یر ندنندوع نددادش كاش تحدم

 دحا . یدشلاق هتسارا نکا رابحشطورشم یدنفا یحولخ دما

 + یدشمروصالر هلوکی دنفایصولخ .یدشع رکن ومققرهقاب ندءرجن افا

 ؟ ای لکد هدعرح اشا ؟ یراو ی
 . یراترضح یدنفا روبحا یتسهوهق یجنحوا هدقلمالس

 ندهمروک موزل هباعارا هدعاسم نداشاب تحدم یدنفا یصولخ

 هدهناخشاولد . یدشمراقیحیب راشولاق هدنشاب ناوندصیدشمربک یرجا

 .یدر هدیرا ردق هنشاب تسواكداون دم یتش . یدرویایهمالاصا

 می رلن هو د سم .یدرویرو ندنسهقرا اغا فسو .یدشمشودهک و ایدنفا

 . رفاسم . یدشمتشیا ینینیدنلاح كنو اق « اشا تحدم < یدراروبقیح

 یفارص كندنفا دار ہلا یدنفا نولوناق . یدشمالک | ینکیدلک
 < نام ۳ وش . یدشمقلاق هغایا 1 یدرولکب ۳

 كنسرارثاتاشاب یدشع ورول یزو نش كندا عسا ییاورش

 .یدشلوانونمهسرایز كن دنفا ييدوس هلت ماشق اوب ینلدل وا هدایز

 هید ۰ مکیلع مالس -- : قراریدصاب هنتسکوک ینلآ یدنفا یصولخ
 : اشا تحدم.یدراشمالنای هر دسییقاش راق هلا اشا تحدم یدشم هلرابا

 كقسو . یدشمروص رطاخ لاح كلر اسد . ۳ اح سه س

 یاشاب تحدع ءیناورش .یدراشالشاب کما یراهوهقهزا ید مک

 . یدروسد . ردشاوزوا هی هت لس مک . یدروییروک یلردک
 و

 .مهدقماقص یلیخماشق | و .زکیدروی فی رشت « هدزک دنا



Aو  

 یلیامور «یداسف كسیمنالوا هتف روهظ ندهرق رب یلهاخشعل |
 .یداریلس هل هنک و اهلا فرص تمحو ترغز | .یدل | یدادهتسا قمراص

 کم و دایر « تلود ست ؟ ردلاح هب ون . مریم 2 هل وس نس

 رار ورود بودا تک ر ح هلسهصوئو یدوخ یأر كفهینانغا .یدلوا

 ی راضاف هموم نود ( صاخمد ) هنسهحشع | یفاک ا بئاصم هجو

 . ید هلا لزىتەەراب ر تموکحردق هدي دنع ا وروآ . یدشتملاق هققو

 و ا .یدد ۰.4 هلاربح یی احم ا لاعتم بر بانج نامه

 نوای درد هاشاب . ا هدوا . یدروبلم زسهپش یرلئو

 ۱ : یدک ینجما. یدشلک هامارآ لف
 راس ؟ رولک ه ا یراترضح اشاب ۰ مرویلی وا ر

 و هدهاتسا هدنطحف املع « کر 6 رک هنرو وا ارو

 مالسالاخش ؟ رولوا غرد کمهللا ه ۰ زرولیاص ىس ولهما

 ز و املع . ردنمد مه كع دن بزور « هک ی دنفا یمهف نسح

 ؟ رولي هرو
 مظعاردص نایاءود تیلوئسم هراذ هدنلاعفا . هل واک افحاو و

 .رولوا هلو تالا « هسرونلو رات لعاق هدنک رح هلهج و کید هد

 .زروب رودبودیا مات كو یش طخ بسانم ردتعاس ر . مرت ریه

 هب ردقم اقا . ردررّمم مارتفا ندهلدع ترهدیا افعتسا هلشر دک و

 ندنراظن هلئوعد هنیراروضح «نهدنفا « هکر وک هوا اکب ؟ ررتسوک

 . زدقجاردشارا یناسا مراشعا
 . هدیه مهلا نظ « زا ۷ ۸ ۳ قوا هل و یاصتالاقح

 ندزکتتافر یک اما ینوع نیسح هدواهسراو لما ر كمظعاردص

 . مرام ۾ یدرارولوا حرمشنمو نون ۲ قح . ردقلو صالخ
¢ 



۵ ۱۷:4 

 یصولخ یناورمش . یدشلاد «هجموشودقرهقاب هنک وا اشا تحدم
 ندننراظنهللدعاشابتحدم . ید هلن | هنابایهدچیهیرازوس كنبدنفا
 یمقلوا_هدرلاروا هاشداب ؟ یدرولوا اسان همک « یدهسردما افعتسا
 :قرهناللالح هدراکنخ « كحهدبا ضرع اشا مدب دوم ؟یدلمتح

 ندراود یزو نواح یراشاق هيد . لو یتسانم ر

 توعدندیارس A تحدم هکولاح .ىدققحو . یدکچمر دن وداک اي

 : یدزاماحا یثرب کو ید هود ندا شا 1 یدرولکی

 ینالکو . یدشمربتک تمظع قوج هنسفت هدرانوک كوص هاشداب

 . یدرویلوا عقاو ایثک ۱ ینیدنوط هدقایا بوناعروطوا هدنسیشراق
 .یدردا اصتقا كم ه) دبا ثحم ندداوم نلیدبا لاوس هدهباهاشروضح

 ناطلسهک و لاح . یدراو كمهمودنا من خاک وا هدر ده ۳

 ۳ ااا قوا < هتفدر هدبوررغاح یسیدنک زا نع
 هدراکنخ .یدرونلو رایشقوح کج ه هلوس كن اشاب تحدم«هسرواوا قح

 هاشاب تحدم.یدنوسلوا هسرولوا ه.یدرولوار وه هم هلکیدندهمهتسیا
 بوداراتعا .یدرونسیا كمك ود بوناص ههاشداب یراک هدنجاهرک رب

 هنک هرو یدنفا یصولخ هتشيا . یدیش یجهلس كلوا هن كمما
 6 یدبهسررب ویحک بونامر دلا ناخ زب زعلادبعای .یدشمروشود همشر

 كع ود ندنکیدربو رارق كناشاب تحدم . یدقجالوا هل نامز وا
 كسک و نهادن دم . یدرومشم ییاجدانع . یدقوت ینداع

 .یدلکد لاق هدوجو كرانالوا كح هلسهدبا نایمرد هعلاطمو رکف

 كندنک هدو . یدراو یدامعا یرشآ هنسوک روک هلنافیع و

N Aدما ء نکیا هلو . یدا یسقلتو و 6 هدنفح  

 یدمدا هجاوخ یحاح « یناورش . یدروی ر وقح ه یدنفا یصولخ



۱ SE 

 :یدشع ادلیربمهلا هشیدنا اشا تحدم . یدرولیوسیتطنموقحم « امآ

 .یرلت ضحیدنفا یصولخ مربم « مردبا كارتشا هزک هعلاطم --
 دیرو دیرد : ردشلک هلوا مولعم یر دهوا هج زس مراوشمو كاسح

 مدنفامرتحم ردیعطق مرارق ؟ ردراو یلاتحا قلوا ه .تسو تسکشو
 .  یراترضح

 هدنساروش كنوش . رولوقود یررض هتلمو كلم مراقروق
  دعابت ارسکنم یتدوا . یدبا راو ته یاهرزو رب هدالکو تب
 ندنتمکعلاک كل امتزعر .ردردقم قلوامخو لاح تقاع «هدکد تا

 .روتلواقوس هدد را شا لود یک ردنامز لک 9
 : میظعلاهللا رفغتسا ؟ رده ؟ یمشم هل دا ر ده تمالس یاسر

 باوج . یدروشوا هلا ینغآ ابرهک كنعوبح اشا تحدم
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 لمأت اجا ءهرکص ندا . ات هرج رب هدهالوا

 ردا هراشتسا تبلا .. مالاف مهرواشو . راو ماهذ ریلیبهلدبا
 کم ولعم کیناص م رد ءحیح . زروشهلبوسهحیلفار طا
 ہلا یرلسبط كراترضح یدنفا دام دهعیلو لوا E شلوا

 هدران | هلزک روضح . مربناصرازولک زمحکقوجقدرویلکب ین رافارص
 هناخ ازجا) هدنسهربص ما هدشاطکشب كب ایض . یدراردبا روت

 لوا ندوسنای ماشق | و . یدقار ربخ هنویلولاق روتقود هب ( یناعع
 1 ردرّةم یرلهلک ,نمدزت

 : یدشعادلش ندنر هعفد ر یدنفا یصولخ یناورش

 ندلاوحا رولیدا رذح یرلاقارب ربخ هحقجا ههاخ ازجا
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 تیدلوا اا تم كک تکالف كی ندقلنطاتحا رب ؟ يک

 ؟ کس رد یعرایدمهرو و لما

 NN 1 هحیفرفخ اشاب داد

 هئرو الا نارو تاملعت ؟ مریم مور هن هشالت
 هلوراب هدام ۰ نوسهل روم هشیدنا . رک هسالوازعاصقو هرم

 . ردلکد مولعه هنس هقسأب ند ولو اق راه

 هدهسیا یفالخ عبط هفلابمو ماظعا . مدلو حارشنا رو
 ۹ مرولوا شملوس فالخ مهسر د مدهمک روا

 ۰ مح مس یعرارولک یتح لدعامسا لا فور هداز اسا تعفر

 او و هدف یدنفا فی رشیحروک .قدقحهدونوا سهاظ
 تاذ نامرهق ر ؟ ردهدراهحرد هب ینذک و قدص هدنلوق . م رقتفه

 . ردراو یرهاوظ یک
 لوا ۳9 ر هام ٌهورف ییما یاصفا « صدقا رامز بس

O Eملکلا حیصق ٠ رولیاص لند راحاصم وا  

 مه دیا عیدو یهود رار كرا از 6 نکل و . ردنهز رجو

 ب رااب شیلا هلتعفنم هش اس هدایز ندکع | ر هلت قوس

 یحروک .یدشک اهنکو ایشابق ر هر دشیراقی رالاقص اشا تحدم

 هدافتسا ندیدنفا ف رش «هد رارآ یونس ول هتدعمح ی یدنفا فرش

 كم هل وس سشلک اب كندا یصولخدما , یدشما نام ین اس هب هلک

 تحدم « یدنفا یصواخ . ىدا .فلحم هکنوح . یدقو یلامحا

 ینفیدنلاح كنسوماق قاقوس هلحع . یدرویلکی ریسهم رب و باوج كباشاب

 : یدشعا.لم قرهقاب هنن راز وک كىنا رش اشا . یدراشتشیا

E BT E 
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 یاتقو .یدرویدبا دصق یب یک اتسرخ فارصهلنویل و اقاشاپ تحدم

 .یدقج ان وق وا وستایهددحیسم ی هدنشابهشوک هدرلیا هسي هد هر .یدشمحک

 . یدقو موزل هدنکعا راطخا اتاذ . یدا ییش ندماشق | اغادحا
 .یدشعاطندل وا هنس ىيا ىو ل واقروتف ود ا یتسهفظ و

 ی هدنحراخ وقبوط هکر نونو كرەلك هلک لاکقمات هدنسهمفد رب

 .یدراشمتک بوقحیتق ورحسحابصیست را .یدرلشلاقهدکشوک لوحوک

 هننراسس قایا نلک ندرانهوهدم یدنفا یصولخ هلا اشا تحدم

 : كياغا دما , یدراروم رو قالوق

 یک را شا یندکی دید . رارویروو راظتنا ءمدنفا شا سس

 ۱ ا hE اشا دک وا

 .یدلوا الغا ندیولطم زکروضح .رایداهلک هله . ردرانآ بس
 .یدشعا مایق هداساب تحدم یرظاب هلدع «نکه يلا وق ؟ مهيد ۸

 : نوبل واق روتقود

 ینلا كناشاب تحدم ندک رهلوک هد سهل ا نوس راوسلو
 دما نوبل و اق ۰ یدرولک ندنساقرا زا ی اتسلرح فارص .یدشمعص

 ینلآكناشاب كراك | یک اتسیرمخ « نکربشالمالس هللا یدنفا یصولخ
 هک وین ی اکو یدا لنامع و شمروک یسهسر كروت 1 یدشع وا

 .یدراشمشلب اھ هشوک ر .یدروبلس ینکیدلدم اتباع رو تمرح هلکع وا لا

 . یدروسوروک رسهلشنو نوعرو .یدشلک هدك اک ندهمحک قوج

 ار ید روش یا ۹# هدننلا ها لیدتم هقساب كب اض

 اغا مهارا ه یدشمر دشس | هب اد چاق زا نالشالک | ۰ یدرویلراب

 شوخ نکرجما یرلهوهق . یدشمرتکهوهق لادا یسن نوفقاف
 AEN ناو مر صد
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 -یدروینوروک یلهثشن ی اتسرخ . رایدشوروک ندب ندهرد
 هج واكنسرازوک هدر هدکیا . ىدا یل هج وشودزا نویلواق روتقود
 نول و اقروتقود . یدرویدیا تقد هنناکرح كندنفایصواخ یاو رش

 رالنامع کی . یدروی دنا تک رحهناسح و ما یدنفا داص هدازپش

 دا هللا تبع . یدیا لخاد یر ندنسهنس زوقود ناک هنتعم

 یدشر هداز یناورش . یدرو دیا طسوت هناربام یهدنسارا یدنفا

 یل فبروقیدهعیلو ناخززملادبع « بقاعتم ینلزع ندنرادص كناشاب
 هبرادص یناساب نوع ناسح . یدشماقار هدنکشوک یهدنرزوا هرد

ANYهدنعاس ترد رکی هد یدنفا دا ص « یسرا  

 یس« ر دشهلرب هشتاد دهعلو كرهر دتا باج هيون اه یارس

 لور هجم ربا ارت اذ . یدشمر دل | هنتل ۱ تنما بودا هدارا

 ترد ناسکس یدنفا دار . یدراه یسهراد ناکدازشو دهع

 .یدشع اتماقا هدنکش رک یمدنلهغروق هس ىلا اعر ندا

 اه یدفمروو دا. اراشا كرارحا « له هارس كندنفا

 بولیبهروک هجتسبرس یک یسیکسا ینیدنفا دام رلکب ایض هدهو
Eروتقود هتشيا . مرا روس قفوم هتل هدهر واشم  

 زلوا هل رولوا هن روتقود . یدشلروک یسهدنافندتهج و كنولو
 ندقلواهطساو هنسراشیا مرحمو نخ كلدهعیلو قجالواهاشداب نوک رب

 ا ید هسرولوا كج هک هتنطلس یدنفا « اب هل وا . یدشمهمنکح

 .یدکچهر وللوا الابودندرب قرات را یرابتعا ردقهدكن دنفا نولو اق

 r یدلکد روعا س> ینکجهر ولوا رايش ر ا وا ر وتفود

 .یدقج هالاق ی هتسیا همسابهداس دراد .یدهسلیهدوک یرلنوکواهعفدرت

 «یدروبحک هدیراتمدخ هجهقشاب هنتبعج رایلنامع ییكنول و اقهرکوص
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 یرلیجابروح ذوق بحاصو ناکنز بوسنم هراتلقا نایلوا ناملسم
 .یدرولا یه ترهاظم هدنناحما كرءدنا هلاما هنیرل کف داسا نوناق

 تحدم.یدکعد یراقایا و لا كنم راشادقرا و اشا تحدم « روتفود

 هلدع هعفد ر : یدرویر و تیما هدایز هعامجا کهحک وب اشا
 هابیسهمانافتسا , یدیمرو رارق هانا ق یلعق 2 تر
 یخد «یدنفا یصولخ دحا لوا زا . یدششوص هشوق بوزاب

 .یدکچمدنا افا: یراق فسا ت مرا تیم و قو اس
 «یدرونسیا قع ولو هدنلط كل و رارف ا هسزالقعاب هب

 یه هرک وص زا هدرانوا . یدیماجا کاو لاک ۰ ا
 ردقهنرلنان ولو رضاحهدسلحم ریل مک . یدراقج هلواشع رک وا یش

 ۳ یدهسلوا لام هدهب یا اسا رخ دام ؟ ید رلکج هدا بحع و تربح

 . یدشمر و یرارق قعای ینوا هسیا فقوتم هه قمراتروق یتکلع
 ڭىوش . یدکج »ورود هج زساور هلس هسدب اباحا كلک زاو ندنابح

 قمرود "قترا ؟ یدشلاف ه هتسلوآ و يوناب كنطو هدنساروش
 هرات . یدروبتسیا كمحک هترادص قلطم . یدرولوا كازستیح
 كوص « هسزاماپی یدنک یوم مه . یدبا هدنلما ققارب مان كوس
 راک راونم هدنفارطا . یدلمتم قعای بوقح یر هقشاب هدهقفد

 یسیه . یدرارویکج ینسازج كنرلاکذ طرفم رانو ۰. یدراو
 ابر . یدراشماضوا هرهق ندنزو كللمهمذکح ًاماع . یدنوکنم
 ر . یدا یراتحابق كونو یرامهم هدا باشا هیونق ر هلا قلع و

 ٠ لاها هلو راناپاپ یرللالتخا اند .یدبا ینا هدیبالوا هلو ندفرط
 ے را 8 یدبع رلاهقشاب ندرامادا رونم شملقار كورم كر هلب دنا

 ِ ىد ەدنسەر یوا یدرا كيوب ۰ یدیا هدیادیم
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 0 اراک مدادوا .یدشمامبسجآ یجآ اشا تحدم

 یدبهدنرزوا صع كناشاپ . یدروبلشالک | ندنرللاح یرلکدهلکب
 یسایسهل ون هدلاح ینیدلوایحاص نوتلا هلرلکیزوب یک اتسرخ فا رص

 . یدیا نەشیاو شال . ید رور هد كلبا هرلاطعاو دخا

 : یدد قرهقلاق هغایا اشاپ تحدم . یدرو هرتم ىلأ کرا هوهق

 یفیدلروس تیمها فطع هعاضورعم ۱ یارضح مارک یاقفر

 تشهنزادعب هللا شور و .ردشلوا لصاح هعل تیروبحم.مهدکمروک

 هجور ندلج یدو د وّمم یناکما یعاسمكب مشت هبه رضاح یالکو

 كنیراترضح اشاپ مظعاردص . ردررقم قعلوا لسو هثشت ضو زەم

 دوخ تاکرح اهد هد ر [ , رویدیا دضق یاشاب مد دوم ]

 . یدنههدیا ل هوا مک نرو ۳ دانش ریش

 ندافعتسا لوا زا . یدشمرازقردق هنزاغو یدنفایصولخدجا

 یکیدع ود ندنرارق تناشاب تحدم «هدلاح ییدهلا اعاینسهاتغارف
 كن را رکید . یدیا زهشود كمهلوس زوس هه نیتو کا

 ندر ندر كم لاک ا یدرو هلکب هلقل مس ربص ی رلهعلاطم

 ۱ : یدشمآرحیص

 اض . یدششاب هنزو كناشاب هيد ؟ یدلوروس هل « لصا بس

 ۱۱ دم یعالرف غاه نولو روتقود ۰ یدشحوا ینر كکب
 «یدرونسیا كمسشیا بوق هلکید نایب رلکد توس .یدشمروح ورعود

 یرلقس هللا یراشید ۰ یدروبقاب هنکوا ی اتسرخ یماباب نونلا
 : یدشءسمولوک قرهقاب هکب لاک قمان اشا تحدم . یدروس

 نه . نوسهل روم بجعل ۰ ردررقم نمافعتسا . مریم توا بس

 < كس یه « هک م ریا اص + ایا لمح كاريشا هتنلوتسم زاب وإ دعإ
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 هتکالف بادرک نامزلابیرقنع یاود مسج لئثاسم ارافلب و هیرص
 .ردمحهب الراوو

 ۰ یدشمرووک _هلئدش ك لاک ا

 تام ناروربنطو 6 نک رروط ان e گله را هدومب بس

 ؟ وراه ؟یلاغولو یدو اشاع ناهدر تربح تشگنا تماوب

 یارسنشک 6 ا هب ابلع نآ الا تح قوص E ا

 هلبلق ۀمزرش رب « که راز ليو . ردهدکملروج هرازهلا نطو

 هدیاتش هندادما كنطو ردام هدژروبلوا ۰ زرونلوا داشا هدادندرک
 هتلفاسلالفسا كمنهج تاق ید « اشا ءا . زروبا لاحعتسا

 ی راهظا ل زحع وشو تسمیلس و ن وبسل وا نو هدمدی هسک

 مد هسهمتشیا

 قالوق زوک هنسهلاقم یترارح كکبلاک قما یک اتسرخ فارض
 هلس ونم یدنفا نول واق 1 یدروبلکید ندک ره هرتبت ۲ EAL لوک

 جاقو هنعالوق ) اشا ) كاك اض یدنفا یصولخ دما . یدروش ربص

 ندنفاصوا .یدرویدیا هظفاحم ینلادتعا اشا تحدم. یدشما دلیص

 .یدا یسهنوروک یلریک نقاب هزیزع ناطلسو یتللناق قوفص هدیرب
 رکاب ندارا هدر و و < وا ؟ یدا یل و هدتقیقح

 نشد تا لاک نارود هدقایا هدنسس راق اشا تحدم . یدرلم

 : قرهوط ىنا

 .مهدنسنک ی ال وام رتسم ..یدید «یدنفا كى لاک مریم من سس

 احر هدعاسم هلاح هیاکح . یدیولوا ع ورش هازجاع زونه هدصقم

 نکر ورود بورود اشا تحدم < هک مروی دا سح . مرەدا

 لمتحم . ردشلوا لصاح هدقع ر هدزک هلم هد ؟ردىا اقعتسا نوچ

۲ 
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 شورو :مروبهدیاباتشهلانقتساناییو لاح ے رشت هلقلواراکرد یراقح
 هلاح هللج هننزخ هدا لوا ؟ زکسزعد یعرولق كلم وش اليا
 ۱ . ردهدسالفا

 یندارحبص یک شما هدنرزوا شتا كنمدنفا یک اتسرخ فا رص
 اشا چاد ی وو N . كیولواق . یدشلوروک

 : یدشعا ماود

 مظعاردص ولتلود موللا . ردهدسالفا هننزخ . مریم توا

 هنوک ندنوک ینینامع كلم ندنزوب یسهقیتلوب وهیسور یرلترضح اشاب
 زلوا یرثأت هدهشا زار ا قلراک ادف سوما بایرا .روسدا بیرخت

 2 .روی روط هدن ادیم یسهربخا تس وکنم كماشاب ینو ع نح هتشیا

 ینواه بضع « هک افسا او . زکسریناص یدراو یمیحوص رب كناشاب

 نیصرتو مکح یترلهعلق ( ندو ) و ( شی ) یلاوحاندیابالجتسا
 هلهجو یرلهصو كنىرلبانج یهمانعا یسحلیا هبسور ۰ ردیمزع

 ارضا هالو راکدنوادخ بول, ر دلاق ندنماقم رکسع رس قالس قرف

 . یدلروم
 هسو نود یمظعا ردص بوامرود یرات رطح ریفس هد یدمش

 هلواناعیدصفهحمهم یخد هدنو . رولا سه اا هللا ییئاسم

 اخر زعلادعیروصت لیزمتهنفصن كنم راشئ هموم نود . ردشلک

 زیلکنا نالوا رک ۱ .روسهتسیا كل ديا قیدصتندنفرط یرلترضح

 ۳ دامعا هد بولوا لصن هتلود و امدعب راساد رسنارف و

 0 نیز ولت یا 7 هرلت ل وسم مظع وس

 بودغادكرە هلهکسف یرللوک نالودهنسهلول كلغ وج اشا تحدم

 2 یدرلشمراو هب همش وشود راک هدادوا ERE هب هابط ا
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 -هجراکوب نددهع یلو هلتموکح هله . یدرویلیوس یرضود « اشاب
 1 یدشمشیراق ه رکف ةع ۱ ایت رغ یفارص نالوا يج نا

 ی راکد هل وسكناشاب تحدم یدنفایصولخ دما . یدرومارود هدنر

 6 یتالیوحم یرللو روج قانویلس زوکیا كنلود . یدشمارواق هعا

 .نوبلمیلا زون هدهدنلا كقلخ . یدراو یسهرئاسو یسهبموم ماپا
 1 . یدرومولو ماا دا

 تامو تلود . یدراو قبحا نوبلبم شب ماع هدنس هج دوا ۲

 .ےدن دوم  مظعاردص . یدروبحم هکمهدوا ضئاف نویلم ترد نوا

 قلنولم ترد نوا قرهوا هماهلا ینیدلا ندنریفس سور «اشاب

 یجعدنا فرصت ینکتمدیا لیرت یولم قل بس 9
 .یدقجهشاواض هفمایق ینغحا هجدو هابا یولم شب كنولم ید
 . _یسیدنک هلناهح هاشداب یا ا ینکیدهتسیا قعاو ب یولس ییا نالاق

 ۱ . یدراریلم
  رادهقالع E هملع « یدنفا یصولخ دما هداز ناو مش

 نوک و ه رد ی راشبا یراهزادا ماتساو لالاتس و فاقوا ندنغیدل وا

 نالیر دشوقوصهلا كقلخ رلتقو رب . یدرولس ندنرافرط نهمروک

 .فاقوا . یدروینوشود ینکیدایکج هبهنیزخ لصان كنيرالدب ماسا
 ناقج نیقح یراتجوتلا مت كدەمتيب یجاص یهدنراءرادا ماتیاو

 مدارا هدرانوا یدش هالا  یدفملفار مایسا دعاک تالو شل آ

 .زکسرویا ه «وهای : هدبوقبج ەسەك :a یدراکجهدک بو انباق
 یاصا 6 م. یدرویماروص هيد ؟ زکسروسدک هبورت .ردشیا هب و

 < ,یسا یلکد طسب ه4 ا وا هلئسم ؟ یدریلیمدیا لاوس یوروص
 .نامای و نولو قاتحتسالاو ثرالاب هدیسه ہرا « كلم « لام
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 ۱۱ کد نام ردفا وک وش مدت دوم ناراشاب راش

  قلوا رح تلا هدنو . یدردبا تکرح ییدهلد یحاص لام

Eیدرو برود بو صاب هرار ىجا ناح اشا تح دم ؟  . 

 یمەرمهدراشنداباجح ما یسەع وقود تص بولا هع ا هلو كياساب

 .یدرارویدوروب هک اع ندهطه هقشاب راک اضو لاک قماب . ئدزاو

 یک یدنفا یصولخ دا یناورش . راہدیا معاش یلترارح رلتوا

 راماسق كماسا هلا یرلشیا یعای نوتز نروآوک وص قوح كفاقوا

 شوموک ونوتل ا ندا ناکم لیدب قص قبص بووا قامو وا هدا

 ء نرد قوح « رلٽوا . یدرازامهالک | یش رز لند راق ہح 0

 زسنارف و زیاکنا « كب لاک . یدراقاب هبوکر وک یلساسا هلفوقو و
 هنلع ا هدهرص يبدا هدنجما راستا كليا موو كنتسابنس
 ( نوتسدالع ) ر هدهرتلکنا . یدروسدبا هشیدنا ندنس هل روح

 مانی + یدروبلس هب نا ندا كب لک شد ند كوا هک یدراو

 ینج هلو شو كرهربحک لیز یعرکی هنغامرا نوا فهیناتفیا قترآ

 ندشیاشيا ۰ یدرباسهالاقلاح كوک نوناسوا یک یيدهتسیا هدنادیم
 : یدرلساص اک « رلب مک « کا رک

 هنس هب راس هلو :یدروموشود هج هقشاب اهد هدنول واقر وتقود

 تیا یدنفا دانامز ینیدلورود « هک یدلامالو قلاتروا.یدکر ک
 یارس كرهرک ینغایا ترد هوش «نامزوا .یدنوسلی هل واهاشداب نم هتسیا

 اتاذءخوا .یدقحاقاب هنتحار بولک ناب هدنکح هشوک رب وتو كو اه

 ءرلمادا و . یدلکد یېغود كءوشودینسهدایز هدهنمسقلوقو ایاعر

 هدر دش تیقفوم كدنفا نویلوناق . یدرلرویتسیا یماسا نوناق

 . یدقحهلوا ( سونا ) ر هدنشا راناشسرخ . یدتجایرا یاب
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 .یربع «یدهسرولوا اشا (نویلواق) یرایرهشترضح بیطرس هدر
 شمر دنلت ذل قا رەي رلش ر یتاط ندلاب نابال ول ود هنیداط

 ۱ اییدقو یسهحک هدنیفنا ؟ یدبا یعانف .یدرولوا

 .فارصهدایزالا یننیدشون وط بولاب كنسحما ندنغلق شي راق كالاوحا

 ردق و ندتلود ؟ یدتک الف ا یدروالک | بو ود ا

 دام یییدالعاب لب هلن دما رولوا هاسداب هدرلبا . یدرا و ۷

 .جرو هلضفندنوتلا كرزون زسقلوشراق انوک رو زسنانیمأت ه یدنفا
 .یمدهرد له روق همفد ید نوا کف یدنفا دام ء یدشمر و

 ی اتسرخ بههرافرصمو . یدشمر دای ندشاب ی بوق ینکشوک

 نامود لاح یدهسزلوا هاشداب دهعیو ۰ یدشع التاق بو ابادیدنفا

 رککشر قجهلمای یراق ندکمنا كرت هترخآ یراتج هلا .یدرولوا
 قجالوا قفومو لا هللاما هدهرک رب «تسج سدقموش طقف . یدقو

 شاط هل ( هینیرظ ) رکناب یاتسرخ هبحقهدنامزوا «یدبهسرولوا
 ؟یدنمهایرلب .یدکج هربتک اذغهب ور بوبهلنیکن ز هد هج رد قج هدراقیح
 .چوا ییا هدزو ؟ یدزلوا یقایا كوا هراضارقتسا یی هلبا اوروآ

 ینوآ هر تورو ر هحاسدات ۱ یدنماکح یم زج و سدموق

 .كياخ ز زعلادبع یعی « ندنح را ۱۲۷۵ یشیا كالیا ؟ یدنمهب هتسیا

 چاق ر هدهنس یر ندنوک یغیدلوا دعو كندا دا صو ندنسولبح

 كم هلءزا یراباسح نالوا شل دبا هوست قرالوزوب بولیزای هرک
 ٩ یدقج هس رامح NN لقا رطمط هن « رازامحا هب . یدمح هل وا

 هرانوا یمیسیا . یدکجهدیا نیمأت ندنزوب كتبمج یرانوب نونوب
 .كمهعا خدیرد تئواعم كرەدىا دراي نوسلوا هسرولوا هلئلروص هب

 ..یدردک هشو رلکما هجو هسقو . یدایرورض «یتح . یدمزال
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 تسوا تلآ هدهظل ر یزاقجوتاش انناسا ینیدروق هدنلابخ
 ۱ .یدرولوا»

 .یدبهسریایر وتيار هنسهرادا نیک كناشاب مدندوم«اشاب تحدم

 هنیرارونمینابع . یدا یوق یناعا . یدعناق هننچمبراروق كتکلم
 ی رول یتنع هلوا قفوم هش یه هلا لوا . یددومدما داسا

 بوزمح ینالب ینامو یطق لوا قایا ر . یدقو رلهراح هجهقشاپ
 کج ههل هلو هلا صن كناخ زی زعلادبع . یدروبتسیا كمجک هتکرح
 . هللا وزاب روز هسربلسای ډه . یدشماشالکا هطزوک بودیا قفح
 : یدروص هاشا تحدم كم لاک قما . یدریام هلی

 تکرح هدلکس رب یفنق یه هدعب . یدلروب افعتسا ماوط

 ؟ رویایروم روصت
 مزلا كاكا ندننایم هسوحتم همز هاب رابتعا ساتسا مریم

 . رووا هراشتسا یناحما تبا هحشدرا . ردرکیاح یتعانق ینیدلوا

 ر اما 4 تیرحرکف نیهملنکح ندنسادفناح هسرعوا وربندر هئس

 ۲ رده رطلاب الوا قع واوا تمهو تربع نوحا نان وعم سلج ینعل

 نود . ردلکد یشهفشاب ندقفارسا نە هلا نوز یلود هب > مدنفا ها

 تاّس كمظعا ردص ندزعاشبلاع بح اشا فسو یرظا هلام هنن

 و یراعر ا ياو الخ راد هتتسهلامآ تافارتسا و
 ۷ نوسلیروم هعلاطم تۈزۈك رپ : مکجهدبا مد .ردهدع وق

 . نوستهلوس رار هنعزو هدلکد راکرد زمقح

 هکب لاک قمان . یدشمراقیج دغاک چاق رب ندشیوق اشا تحدم
 : یدشیازوا
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 مارک یاففژ تک ۷, مزدا اهر شارف لا ت ا دل

 . رانو ولو شلوا هاک | هنحاق ر ندهلئسم تاذ یخد ینارضحب

 ىدا ها | كنءز وا نارود یلیصا هدناوط كب لاک قما

 ندرلهرک ذنییدردنوک هن و اه نب ام كناشاب مدن دوم .یدشمر ور لک

 ی ر اتر وص كنس راکد ہل وس ینکیدرہحک ان كناشا تحدم
 : یدرادبتعوص راک مارا ادا هایرقوا

 : یدراشمالغاب هکمهلکید هلقارم . یدرارونکح ندقملا سن

 كرادب ارل كيب نب بوت هند كس ی TE ۱ : تروص

 هدلاح یه ندننجهنلق مد هلبتفرعم یرادهنزو هیلام نوک و هلقع ولوا

 < . ردک سافا ناسحالاوسالال و ترضح نامرفو ص١

 لاک نک راریشیقاب هنیرازو كنبرارب رب یک اتسرخ هلنولواق روتقود
 : یدشمالشاب هنس رکید لب

 تاصیصخ : هنسهیلع ا نواه نببام E ۲ : تروص »

 نوحس همهم فراصم ضعب كە اھاش هصاخ هسزخ قرهبل رز دنق وط هب هینس

 هنوناهنییام ًاعیرس كنهحقا . نونلآ [ ۱۰۰,۰۰ ۰] هسک كيب یرکی

 یتلروم لاسراو ربط كنهبلع هرک ذی رعشم یتسهینس دارا یعدع

 « . رداعمدتسم

 ندیو یدنلقمده هسا کلن شل نوک و دک ۳ تازو

 كيب جواو نوجا یسهوست "الماک كمولعم ند یسهسک كس ییا
 هنسزخو هلفلوا نوجا یفراصم ٌهيوست كنهناهاش هصاخ هتنزخ یسهسک.

 ندکر ادت وبشا ندنکو دیا متدوبع ۂضیرف یروما لیست كمعنلایلو
 هم دق یشر هجىلناج هنن یلاعت هللااشنا یخد ندن ا هلقملوا یش رم هقشاب



 یا

 كمولعم ند . ردك زعدنفا نامرفو صا هلغلوا هدقملوا یعاسمفرص

 ««مرهدیا تینا رکشضرمعهمعنلا ی لو یاکاخ قالود ندنسهوست "الماک

 هقشاب ندهسک كب ترد ررح هدهلصو - ع : تروص »

 هجورا ید 0 ك چ وا ندنلدب اد نالساص هب هصاخ هس زخ

 . ینح هلو مده

 : ید ناخد قج هللا

 ها

 هیهصاخ هنیزخ ابوح همولعم نيد ۰
 هنس رتشاعم اع دهم 1۷ یا

 هلوسنوق یهدفرط لای . یدرووقوا هلتبصع ك لاک قمان

 هه وقر یلتاواص یراک لصوم ايو «دادغب ندیحارص نارود هدنرزوا

 ماود هغم وف وا 1 ندک دما مودو جاق ۳4 ندوص ینیدتلاش وب

 ۳ یدشعا

 هد هسک كم ییا والنمینیدلوا شمناق م ده هع دّقم نها تاب

 راسقتساو نادنتسا ی راصوصخ یئ ده ناه كو . ردشع ال رضاح

 ین كحلاصم كههاهاش هصاخ هنزخ و كهیموم نوید . مردا

 تاسشت ور ندهام چاق 1 راد هنلاصتا هلاح نسح ر كن هملام روما

 ندع ر ی وصح یاعت هللااشنا یخدكت د وع تمدخ غیدشیلاج هننزارا

 . ردشع ولو اعدتسم

 مع وم : اما
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 هد: مرک وض ندقدوفوا یروص هک ذی و كا لا تاب
 هلا ء اشا تحدم . یدشمروط وا هنر بوک كرەهلس یرلرت نکیر

 یدنرزوا رانانووب رضاح كنبراهتیئو فارسا كوص یکیدرجک
 بوقاب هلتقد رر ررب هرلبک هدنفا رطا . یدروبتسیا قمالک | ینریثأت
 هلا اشپ تحدم « اش فسو یرظان هلام . یدرویردزک زوک

 < نوجا ییدل هجا رب یترفانءو تیدض یهدننب اشاب مدن دوم

 لاها یهمرو هاشاب قرءهراقمح یرلتروص رو كراهقو نحک هللا

 ی كرلباسح و هد بوک نوکر اشا فسو .یدرو هما

 هدنسهمکح اش عدندومحم لوا هنسییا اهد .یدرویلیالعا ینغجالوروص

 ی رالا اشا تحدم . یدضشماعووا یتسهلئسم | را كرم زو نجک

 یتسهم ر دنل هزات یرلهوهق هاا فسوت نرک یرجما .یدشمروا هنیرب و
 ی نغآ كه + یدراو توکس ر نرد هدادوا . یدشم هل وس

 اشا . یدراروهلکی هيد كج هسدهن اشا تحدم . یدروبجا قاچ

 . یدنا مدیادنم رلهقسو تفت ی یدشعاب اا ییدسا وژرا

 یدریایهلوآ لاغع عن ال وی بآ و
 ماعا تفلاخ كرا ف هر شون دمت تا تو
 نکدورود بورود ۰ یدراو یبسر كتلعره .یدکمرتسوک یننیدلوا
 . یدروبرود هدنادنم بایسا ۰. یدروبمآ نارکف یی هاتزوا تبلا
 کیدادبا فرصو ییدتنک كراوکر و کیدریو كرهریک قار وط كتلم
 خر و زوک <: ی نالوا یبصن هرذ نده . یدا هدای روا و

 ؟ یدیمیلس هلوا ردتقم کما نیع ضا

 هدبونانوا تحدم هدنسشراق تاس هوب < مزز ع ا

 كب لاک ؟ ردیملاق كمليا ایاد هظل ر « یدیهسنولو یسهقشاب ر



 لس شاخ

 : یدشحا یرازوک اشا تحدم .. یدید ؟ زکشو روس یدنفا

 قرهزیدشوغوا ىلا هلیرللا ك.لاک قمان .یدرویقاب هننزو كکلاک
 دم ادل

EN GSEردو  Eضاربعا اک دق . رد رھاظ  

 یدقمشاواص هنسلج تققح  ةقراب ندراکفا ةمداصم قحن آ١ « لکد
 ` ,یدلواهتفایروهظ تقبقح قر وش ندنمداصت كراکفا هدیدااب هلبوا

 كکلمو لصاماو .مردبا فارتعاىمغيدلاق کاما ناو ات

 هلسوو ینیدلوا لجام ريد یربع ندنسهرادا هلا نان وعم ساج ر

 ردیماسا طرش هلداخت هدنابح . ردشاک هدا یهاظت یخد هعفد رب هلا

 راد زمتسح هللادم ا . رولکهنلوا زارحا تقفوم هدنک وص كلادج

 قمشیلاج امت و یعنولوب هجولبوط دعب نم . روبه میسوت ینلومش
 . مروئاص یکتا و ولب قیدصت فا یغیدلوا مزلا

 : یدشمشراق هزوس كمى اض

 ۱۱۰ تا ندراهظا عاق ئم نادفوخ یرازجام .-.
 رولوا شک هعاخ هنراطخا تکرح هناینأتم مناد ء زکر ارق افعتسا
 ۱ .. هااشنا

 0 : یدشلوک اشا تحدم

 ناطیش هشیا هلحع . ردیناحر طابتحا و قأت . مریم قو
 ردلمهلدا اغ هنن اما . مهعد نوسلقار یلأت . نارد . روشیراق
 یاقفر هتبلا هدنسهحاس قلوا روم هحنلآ تبسانم . عهدنسهعلاطم
 ۱ . زالاق یرک ندمارک

 یدنفا یضولخ هداز یاورش . یدشم ۱ هنک وا یشاب كن اش

 ' . یدشق | رکف ر هزات هانووا



 ا ر

 U هل ر وص ر شکمشک هجو هسر ولاق هزک رف ا

 هک رهدیامسق هیادخ كاب مان نکلو ردهلئتسم ر چوک ىلخ . رووا
 قرهفاب هب یدنفا یصواخ دمحا ندر به . رولوا لصاح تشفوم

 ,E یدراشمر وص

 ردقو فرط قج هلس وط م رح هدو یراترضح یدنفا رو

 .كرویناس یزک هعلاطمناه.رویعولو ید درفرب یجابای هدنمارآ

 سس نکن ودر ا افا رم رخ تاز یا
 یصولخ : N i کا ثح ندیش و ن هک هنلقع كنم

 ۰ یدروینولو هدفلکت ی

 TAW هدرلهسردم كوي یک دیزلاب 6 هيب املس 6 عاف هدلو ساتسا

 .یدراکب هلتسم وم هماط نیش هسردم .یدراو مولع هاط نارا ورک

 راراو د شاط یرارمع .یدیایئزج رانانلوب یحاص قراب وا هدنرلجما
 كم ولع هیلط فاو ا یدروبحک هلکمهلهوهک ( الدوف ) هدنسازا

 ناضمر . رلیدبا هدایز ندکم یللا رانو : یدروبلس ی رادقم قیقح

 یالاو باب راندیک بوقیح ( هرج ) هلیا مورو ولوداب | هدسآ

 نا یدروشا کی ید زو وا هل رادو یتلاکو سردو تحشم ۰

 مظعم یتیمها و نارود هدنک وا یرازوک ردق هلآ و « هدیدشلوا

 هدهنس ر یدنفا یصولخ دما وکلا . یدراشمهمه وشود یهلتک

 هجیلزک كرهدیا دیق هبلط یللا زوب یدب كيب هتبمج ( رایلناعع کی )
 هلقح ؟ اییدرارومرود نوجا ی 3 رانو . یدشعا فاح

 قمر دالقيا هدنعاسمرابیلومناتسا «ید هسرولواقج هنلود یو هدافتسا

 هدندنک هتع وق یشراق رکسع یناه هراودرا یلقراص نالوا هدتیلباق
 ندشابیتکلم یلالتخا لمتح كمولع ٌهلط مه ؟یدربابهلو تراسج
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 -یدرویدالک | هحقحا ین راکدن وش ود یدنفایحولخ . یدریلیا راصهشاب

 تیرهظم ملا ه ۰ یدرلرویلکیدهلءعالوق ناج رلکب اضو لاک هلا شا

 اسد ؟ یدنمزلوا بیر كما لسو هش رز هلو . یدمجهلوا

 لنامع . یدشملیناپ هتملع رارتسانم هلرلاسلکو اسان یرللالتخا

 یدکج هلبدا تەجاص ءرلبلقراص نوا قعای بالقلا هدهدنسکلوا ۰

 تعضو قهدلوساتسا «کنوح ؟ یدا یلتشهد ردق ه قرف 5 دارا

 یدهقشاب ماب . . OAیمهقشاب ندرهحاوخ هقط نالعاص رونم

 هدهسنامع كلاغ هک كعد . یدشع دقاطهساح هدالرلت وا کل یدلکد

 کم ل ید یطورشم  EEAیدراو نرورض ڭا .

 هبلط یسبه ناه كراناليزا بورك هننیعمح رلیلنامع یکی « ہک یدیبیع
 كما كارتشا كول كب ندنسارا فانصا . یدلکد یرلهقشاب ندمولع

 یراقو نالوا رونم هدایز هدر . یدشع ولو راندا نع كره هتسیا

 ا از وبه  ENEنسح <« هادعس لاک لعاسا . یدراو

 . فلار هسوک .یدیهدنامو رلک یردق ییما رهش < نکا < یمهف

 یجروک هدرب .یدراروینوروک یرارهاظم كتمج هد(رلاشان) تعفرو

 هک ذی یاد وا یدنفا یولخ ییاورش . یدراو- یدفا فرش

 هدقلوامالسالاخبش یناعا ید كنسدنفا فیرش یحروک . یدرویعا
 ید

 یو وک نطو . یدروبمروک رايس رب هج هاب یزوک

 اما یدنا هوا . یدلکد هدندوموا یساروا شعا قو هللا راو

ONE1 یدک ویوت قوح یذوش یهدنرزوا راهسردم كن دنفآ  

 . یدا هدایز ندیدنفا یصولخ یاورش

 .یدرویلوروک یلتوقرکف ییدروسیرایا كنم دنفایصولخ یناو رش
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 ی هبلط كم یللا .یدشل وارادهقالاع ندنرد هلا فلکت اسا تح

 هدهسلارف ؟ یدیا یمش زا قمرا وق هل ولو 91 ر كلردنا كيرحت

 هدررتاینجا یننیدلوب یتسارآ كيمچاق رب هلزود چاق رب كرلناباي لالتخا
 قمراقیح لالتخا ر كاشک كب یللا هدلوساتسا . یدشموفوا

 تحدم . یدزامهلسای هسرتتسیا هب هلرلتوق و . یدشیا ر كونو
 هقشاب ندنسهلدا فرطرب كناشاب مدن دوم ءدرظن كليا كناشا

 هب رص قره وق ه هطناح یل مظعاردص هعفد ر . یدقو کید وشود

 .یدکج هل اراشابهسلوا لصن یتالعا یساسا نوناق «ءرک وصندقدصا
 .یدیا هطساو كج هل دا تعجا ص كوص یمهلٌدسم حاخ« یز زعلادبع

 هتم ییدنفا دام نوکر . یدمزال كّءا هدلا ینرادص ء الوا

 یدشمروص «یناورش كب لاک قمان . یدزمشهلحوک قمراقیج :
 هاسهطساورانا « الا .ردقوح را مهاظم هدننابم مولع ةبلط

 .. هزک هدنب روبلک یک رولوا ربسع سا قمر دنالقایا ی رارکید
 :یدشمر و باوج لوا نددنفا یصولخ كب اض

 ندر لالتخا را . لاع مر زع یلس هل وا لوّععم لهظحالم

 قرهالقو لزوک ر هلط هدنمدقم . ردلکد قجهلوا شا هرارش
 12ام را ۶ هک مرا ووو

 : یدشلوک قرهصاب نوتوت هزان هتسهلول كنعوبح اشاپ تحدم

 هلط ۰ مرویقروق ندنالکسشم هدناقییمت « امآ ردهعلاطم یا -
 هک كسهل روس نايس ینیدلوا مزلاهلاما هدصتم بش زور قر هلی هننایم

 . رلردزجاع نده رش یدو كی رلهراع
 یسهقالع ندنیه هلرهسردمو هلط كندنفا یصولخدمحا یناورش

 ۰ یدرو,اکید كرب هم و وک . یدشمشه ندهسردم ییبط . یدراو



 ٠ تن

 ۳ قمر دنالقایا یهلط « دوم یدراو یرلهشیدا یّمح

 نو شن ندرانبروک کدو یلذوش ی هو 1

 5 وخ .هلب یدرانرا ءیتح .یدریلکیفاک هدضقم كنا كرادن یشک
 و . یدرشدلاح هدیدوا رک اش

 هدسرادم كتعح . ردقو لح هب شیدا ندتهح وا

 ۱۳ اا نارها لام لوضح نلنآ-هردراو یایوبتم
 0 رولو یاکما كم هلب | جرد هلا یوق هحیقآ ید

 یغیدلوایسهبح كتعح . ردعوضوم رک ده همل اطمییح مان ی

 توعال توق نرانالوا یتورت یلاذ هدزمجا , E ا ری
 اوج ا همزو تدار یاورش اشاب تحدم هيد . راوونعب
 .یدقوب یسهراب هد كن ر هتشيآ .یدر وا وس ی رعود اشا .یدروسکی

 (هلنولواق) روتقود . یدشمشهلمساحم هدننح هراب كب لاک قما

 .یدرویقاب هسرازو ( كنك اتسرخ ) یفارص كنىدنفا دارح دهعیلو

 . یدرومدلیصف راش رب هنغالوق كاك اتسرخ نولولاق روتقود

 ینکجهمهر و بور و هرا نوجا تک رح لبقتسهک اتسرخنویلولق
 نتشاط كکب لاک . یدشرازق یزو كنک اتسرخ . یدرویروص

 : یدشمروص هیدنفا یصولخ . یدشمارواق ییهلئسم یساکذ
 یدام هدنشيا نطو ؟رده دصقم ندنمیزو ۷ هم ولع هلط 3

 ؟ ردنمشش لا تول رو ک یفیدلو رب تعقنه

 هلط . ید رو تصرف همهعا ضرع هحیلفارطا . مریم ها

 نالوا بوذحم ؟ رونلاص ییایاروا E Ss > مولع

 لیافم ید قا و حاللس هتلا . زامقیح هبهحاس رسسهمقادم هلو

 3 یدرویلی ق هدا ندنناحاصیا كیهداز یناورش 1



 بس ۲۳

 كعد .یدلکدرایش یک قجهل | هناباب هل وا ناشهلزوس بولشیروک

 یناهامداب كندا دار وهو : یدررفم كاا ی
 کوب . یدرارویشللاج نوجما كنون هدیسبه ًاتاذ .یدکجهلبدبا نیمأت

 « زکلای . یدربشیلاچ ردق ییدنب یجوکو ییدلک ندنلاهدیسیذنک
 EE .ر و : یدنفا داس .یدلافل | ققفاوم كن دقادا ص

 هلا یناف یرهرا هدنک وص دک كجه همرب و

 : یدشمادلیصف هنءالوق كنویلوماق روتقود ؟یدیلکد قجهلا ندیدنفا
 ردق یرلکدهل د ل مزال یتفاوم كندنوا , لوک مرا اب

 ۱ ۰ مدز و

 : ىدشمەل وسه هداز یاو رش قر ه الات یرازوک نول واق روتقود

 یدنفا دارم زکلوق ی اتسرخ .زکیهمروس قارم «یدنفا -
 ةا هسرا رب زویب هدارایرات مضح هدازمشهج رک ار یراترضح

 ۰ روتد مدز و

 یساع هلراز هلرلترضح هدازش . ردسصم یاوح شوخ ب ۱

 زاسفتسا ارایار رازس هنن . وا هجوا . ردنکد ندنانکم

  رونلوا لمأت ناجا مدنب . ینکشرزاوم

 یدر وس هلکید اشا تحد و ا هلن ومل واق ۱

 اط ىد یییلکت كندنفا یصولخ . یدروبوشود نیغلاد

 هدر . یدتحهشالبالوق قعا یاسا ےد دو هلیسهطساو مولع

 « هسرولوا قفوم . یدراقجهلوا شمهسد یشراق هارس یوق قلخ

 هدعجاروشاشاب وع ۰ یدرآ ریل هدنآباج ناره یناشا ی وع نیسح

 نفر تل ا و ید ویو نا یک هاش ی ار
 . یدقجهلوا رلتوق قوزو یشاب نامز وا . یدربشالیالوق كمريتک
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 «یدزملساصندشیاقء اب ی راکد هل د هده رک وص ندک دش لر توق ییا

 ا اک یار نارتعا هدوقنخ مک"
 كشوروک نخ هلا یراشادقرا . یدشمقلاق هغایا اشا تحدم

 دعاسم هن رلهمتیشلا ینسەدایز 2 اس رج هل ول واق دو هتشلآ

 یراههاک . یدراشمالک | ردقیراقدالک | . یدروسهتسیا قع ولو

 اهدیرلاغالک | ین رلکدلکید بوروک ییدنفا دار لوا قایا رو

 : یدشهلوس هجزسنارف هیدنفا نوبلواق . یدبا یلهداف

 ار یزیرهدعاسم - ردررقم یمهمنک مرام هلا اقفر

 یک ککیدتبشیاو زککیدروک یراترضح تخناوج ارش. مردبا
 ۱ ۳ نوا ا ر مرمدباسالا,یزکعا هاکح
 ۱ یا داش ا ربا تنام ینمرو ء را کا

 ا هل زک هطسا و هن یرادقم هسرار روو باسم

 ٠ ررضاح کم رد

 ایض هدیدنفا یصولخ . یدراشمقلاق هغایا یک اتسرخ هلن ویا واق

 .یدروبتسیا مهلوس یثر رز سی .اعدعمقافقرطوا رگ لاوو

 ۱ : یدشمهلکک 1 ن ندقد وه و

 رلکروت هدرانایتسرخ هدش زکشیدروو یماسا نوناق و

 ؟ راوروک هلماعم یمیک

 : یا ناهات اشا تحدم

E 0۳ لک د هنا ید رای ۲ . ردراو قوتحتاواسم  

 دیفتسه هده وسو هجرد ینیع ندوناق ناولو ققح یسعولوا لیمشت

 . رارولوا



 ا

 ندنرلارآ هدلاحوا ؟ یمقو یراکارتشا هفلاکت هراسو وک رو

 ۱ ا رلردر وب ید هٽن اڪ | و هسلح

 ندنڪ وس . یدشلوآ نونع ندکع رک وا نکند فلا اتس رخ

 ندر ندکر هوا یرالا كاشاب تحدم .یدرویدک هن راقالوق ىنا

 تحدم راک اضو لاک هاب ایدنفا یصولخ .یدراشمقبح بودیا ران

 تسسها هدایژ هنس هلتس مولع هللط اشا ۱ ید رلشم> هنسدش زاق كیاشاب

 : هک یدبد هب یدنفا یصولخ . یدشمر و

 ۳ هدناپ هل رد | . ردقفاوم نشت . مدنفآ مریم تب

 حابصلاییع.ردشلاق کو تم شا .لدشهلارذح-ندکمشوروک

 اد رك و ه هلاما ینهلط هلهجو کم اسم جا و

 .روبر دیالوت یراکفایرزوسسلحم مروبلس .ردیسحمدراپ لرلو غود
 هج هقشاب .ردازسهسنولوا دعیلکلهت اذک شک اا كرل ماسم رع

 وادقرط ۵ نلوا ناوص ګار را لا ی ار
 كمحک هنکوا كتهافسو فارسا ءامآ یلکد هبوا كرو ون زس . هلو
 بخیر تا اف یناوق .وول وا ها یساسا نواق هدول ء روش وا دا ص

 لا رلنوناق ًاقیفوت هنماجحما كنهیندم تایقرت_؟ یعرولی دیا مظنت هلبا
 هدقا لصاطاو ییام كتهافس و یسهقارم كنهلام روما ء قیدصت

 هنر كئاملع نهلا ققد یرللامعتسا ءوس عاونا هلبتفص تما یانما

 . ردط و ریشم یمهماقا ساک

 هدنیمالسا : هران | هدهسروللو رلکج هين د نوساع اینده یشیاو املع
 كر هبهسامعتامو همالسا تما یئاظو هقارم ؟ردیمراو قرف قوقح

 هدهسر واوا سنا قل لرو ؟یعزلوا شل دناتک رح هلتما عامجاهسروت ولوا
 . تحاح ه همالعا . ردب رلهالضاف مولعم یسالعا
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 2 قحا کر هیولبوط هدنناجا هدا ره بس

 . روبلیشالک | یکیدتیا بتر
 ا ا نجا فارما ركام ٠ موما تسلا ب
 هنرزوا هانق رارکت . یدررویلکید هلتقد كب ابض هلکب لاکقمان

 ا أ يذلا هملق یرزوا ماشق | اشا تحدم .یدراشمووطۋا
 ندزوک رر رر ینهدوسم . یدشعوق هانروا قرهراقبح ییسهدوسم

 هلزوک ینیدلوا رثأتم هدایز « ندراشیا یلام كناشاب . ید راشمربجک
 هدنسافعتسا یلخحرات ۱۲۹۲ لاوش ۲۷۵ءاشاب تحدم . یدرویلشالک |
 : یدرویدبا ضرع ههاشداب هطساولاپ

 دنتسم هس ر چیه هحصخشو هجاذ و اب یافعتسا » __

 مرکشتمو نوع ندنسهلح كلزع راشادقرا كحوک و كونو بۈىملوا»
 ,یخدهدروک ذه لاحضرع یسهریحم ناسا كمهازجاعترذعم ءطقف »

 یل . ردینالکشم لنهمو لاوحا هلهحو ینیدنلوا ناس »
 دعاوق و شمراو ههجرد ر قحهیمهولوت یبهراح نمهیلام روما »

 ۱ تا هرکشع ةرادا و نتمقح ندنلوت هلكلاب نیهکلمد
 اقعتسا اشاب تحدم ] ندننیدلوا شرک هته رب نا اضتقا»

 نظ ینکج ه هتسیا 1 تاحاضرأ ا ڭكهاش داب هسرزوا »

 ا تنا هدنتهج یهكتکلع هلینارثأت وس كراو [.یدرویدا »
 هام یراقدلوا راو دیما یریثده وا هملسم ربغ هعو قرالوا لتخ »

 تاس كلەنس ا یلصاح كرءدبا راهظا یرالم هساحا تباحخو

 هرزوا قمقبح هنادبم " العف نوک و یحاتآ هجرد هجرد كناطخ و

 فک قملشاغوا هللا رانو هلقلوا شعالرضاخ دادعتسا و باسا »

 .كراتلود موم هدزمقح قرالوزو نمهقیتلو و تالماعم » هدر نکیا ۰



 ا

 .قرهوق هادم راس ءوس هزمماع فرط فرطو شقد یایرظن 2

 .ثلح و . ردشعا رفت یداععاو داقتعا هل كرلتلود تسود كلا »

 یغیدلوا هقاعلا محو هحردهب هدنّمح هباع تلود نوسهمرتسوک مر «

 هرک وص یا چ وا ییا ندنوو ندیا هعلاطم هللا ناعماو تقد رظن »

 نودو رات كنهاشداب یاق دصا رک ندنوکو ىنغجەلوا هب »

 ذاحا كريباد نالوا مزال یثراق هلاوحا و .ردلکد نکع یسالوا »

 شح دما یسیوق منع كنها رادص ترضح تاذ هدنسارجاو »

 :هنسارحا كنعاسم ندا تاصا همهب | زج اعهصح هدب اب و ندنفیدلوا »

 یدل وا و ا هفظو و ترخقم قطع كجا دوحو لذ 5

 .ماقوا زا یندلوا ررح هدنهروک 3 هب هدلاح »

 شمهم رک هجا كرلشیا قشیراق ردق و هایسمع هد زانو وام هرشط »

 قفاوم همهنازجاع رادتقا و راکفا ندمفیدلوا شمهمروک ینلاثماو »

 ءامدتسا اللسوتم هنندیما ینلروب ناسحا تمدخر رکید نژاومو ه
 « . مدنلو هدنلاح تیرو هتمعن لو تقفشو تح ص »

 تر لاوش ۲

۳ 

 .قحار : یدیا هدنجما هشیدا ردنوک چ وا نوا ناخ زر زعلادىع

 هک یدرویلوانوک چ وانوا هتشيا .یدراشابلس ییروضح .یدشماق
 : هدتسادوآ ما سا فوت ی ارا یاب جیب شم

  .بواویص یراوق كرهرع هنریص ینکلهجک یشاق ( اج ) هلوش
 مور . یدشلاق مورح ندقک اب مع یصوصخ بوم كع ر هحتحار

 ..یدشمالقیرلدما قمر دصابیاالتخا كسره .یدامای یلاح كنليا
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 بوقراص ردق هنیراوج ( هنردا ) و ( هبلف ) یرایطالتخا رافلپ
 رنو . یدرارویر دلوأ یرایلیوک كرەدبا اتاي یترلیوک مالسا <
 اا هر ونک یک نیش یتا :ههانتشدا ۳

 ا یر هم لا ما  یدروماتا هجو الا

 كينالس) هدر نک رورود بورود « یک شمرویع رلالب هجو (
 هنس رز وا ك رلن هت بولوا . یدنا یلتما هعقو . یدشمقبح یسبداج

 یني « لوا نوک چوا نوا . یدهدنیهام كجدک ۱ رب زوط ۱۲۹۳
 وا تتوا تلا كاا: قك كوص كل والامير یسهنس ۱

 یدشمامایارغوا هنویاه یارس ندنفوخ اشاپ میدن دوم مظعاردص .
  aهدلاح ییدلس یننیدلوا یتحاق كعدن دوم هدشيا و «ناخ

 كلاغ ندزو یزف راغ او ر هحق . یدرومارود هدر ندنندح

 هلا ی ال ین هلّسم < ر نع ناطلس .یدشلوزو یروضح تل سه اقا

 ینکیدهتسیاقجاقهناماسم رب و یدشم هم هب و کوا

  eندتالوهد ییدلر دلوا كسولوسنوق ییا ر .یدرلشمهلب وس

 ىرلسولسنوق مسنارفو راسول سلوق نادا لتف . یدرولیر دلم

 روناط چ وا هکینالس « یک ینیدلا ربخ یهداح زبزع ناطاس . یدیا

 (ناهاو) یراشتسمهیلدع هح را . یدشمردنوک راب۵ یلهرز هلرکسع

 ۱۳ ا ا يدنا دونات اقش هدویدنف
 لاق را الح یس هح تاققح a هته رب ا

 یاک شاب نبام « اولا نوک چوا نوا هاشداب . یدشمام هل وا

 رلصعا هک فطاع . یدروسدب | لزت کمتک ردق هتساد وا كکب فطاع

 های هک ندلالج . یدرومردزیح بوردزاب . یدرویر و

 ۳ فا (ناحاو) داع : یدروسءجا تاراج مهمرکب



۷۷ -_ 

 روضح «اابحدندومحت مظعاردص . یدشع رک وا ینکیدلک راهرفش کی

 ندمظعاردص « راکنخ . یدکجهرو تاحاضیا یهافش كرهلک هنو اه

 - اسا هلواقم ر یی ینیدلوا هرزوا كتا دقع هللا یرلهقاب بوروآ

 .هدلاو . یدیا هدنحما توک قرطمرح : ینکمش وا هد ی رلس

 لواندهکوا نوکره یالسرا ییتمظع . یدا یلردک قوج ناطلس

 . كران رق و باک شاب یسهرثادنیام .یدرویک هنمسق ندبام بوقلاق ندنعانا

 دراو دک رز ا وا هلا یاریسهرح . یدا ا ىرلقدنلو

 . یدرومهق هما قناه ندمرح ناطلس هدلاو
 .دززوا نلوا اعتیسم ات ی رم

Eهفرط وا  EYیدنم هور وک  Eمداح زکلا  

 راغ قوح ههاشداب تیروح و . یدرل ریسه دیا طر ون ی را

 هدلاح ینیدلوا هدنربص ییراتا كل هحک وا 6 ید هدر 1 یدرولک

 تصضیصوصخ قهدنمسق مرح ڭرەر وهد هنتسوا كن راشاق ییس4

 یک ید هود اکل ۶ ا و ا

 نبام كرك ی رلهسلا مر کا قحا هديا ۶ یدقو یییدزو

 .به ینرارزو ییدشا تاشتلا و یمظعا ردص . یدرویگ هنمسق

 کاو ربعوت یرلرب زو كماخ رب زعلادبع : یدروسر لا ه ی زاقو

 یلاع موح ص نالوا تسرپسا قوح . یدزاعمشلا یر د رل هنس

 كر ودك یرابا اهد ؟ یدیمشمامر دملا هلح و تیام هلس یناشاب

 هنر وضح یک ردا لوق راکتمدخ ر هلس هدنوناه مرح نوک رب ی ییاع

 یوم قا كسرو تتها ردق وا تیس لوف . یدشهتشاقلآ

 5 نوجا یرظطاخ كاتەك e یدهاشداب کمادام . یدصهل وا

 . یدمزال قمامزو ینوود و



— ۴۸ — 

 یتسادوا تحار ندر هلو هنرزوا یسەداح كينالس كهاشدا,

 ارس هتسالوا وقف هلا ی الا لود N نام قرهقارب

 كلبا ننملاربما ندیا قلراکنخ ردهنس شبنوا .یدرویشادهدقلخ

 یرلهتسو یراوسیارس .یدرو,شلاج امسرو هجرانوک هدنیبام هعفد

 رو قاروا نلیرونوک بولیروتک ندنرادص تعاس یه هلیسهطساو»
 رلشر هباخ زر زعلادسع 1 نوا یسهدارا بو وقوا ههاشداب رر:

 ۰. یدروبلاق توساش هشیا و هلی یهوج یداغا راز ؟ یدشلوا"

 كرلبدفا نداق . یدشمالشاب رابدوف یدید هدب ون اه یا زهر

 كنب رلمرح كهاشداپ ینیلرلداف] نوما یراکدملیب یشر یرلهراح

 < رکید رانو « تح . رلیدا علا ههراظن ر یتص قوح یرلهراح-

 تحارتسا یصوصخ نک یرا ندراداق كرلها شدا یک رله راح

 [۰یدرازامهولو هل هدن راتمدخ یصوصخ بوقیح هراروضح هد رانامز

 صف لا وسا 0 ك اطا س لاس و ر هلاهح ها شداب

 یتعضو راکنخ . یدلکد هل وا هد چسه تقیهح . یدرلرونلصوق

 هرکص ندقدمشناب یسهعقاو كيالس . یدشمروک یدج و یک

 یزو .یدمساح یراشاق كباخز زعلادع-. یدکجمهّا تحار یلق

 0 اغا کو .:یدوونوروک روم صوم و ناقروموص
 نبام . یدروبقراص بواط 9 یتا ندساه قحا یر زاغو

 راجل ام هدنسوق ادوا یمسر صوصخ ههناعاش تاذ یهدنسهرااد

 یسمردشش كرل شاب یک رشو ی-هوهق .یدرلر وشهلکب ندک راش ەر

 . یدراروم دنلوب رضاح یتراترش یلوقوق كسم رانالغوا جنک

 هرکصزا ر ولر دهلک وروپا هغاحوا راءوزج هدنسهطوا هوهق
 ۰ یدةج هروب لوق هواه روضح اشا عد دوم مظعاردص



۱۳ 

 ینیدلواهن « رامداخ یو نوزوا ناالود یک یتلارق هدرارودبروق
 هاشدابواتک وش .یدرویلیزاوقروقهدب راز وک كن.ده .یدرارویمهر دسک
 هسزوب كنهسک هدبو ر دلاق ینرازوک « هک یدراو نوک چاق هتخیا

 هجوج . یدروىعا تافتلا بولوک هلی هنساغا هداعسلاراد « ر وشاب

 شمشواص هفرطب هدوا لب مک یدروم وروک هدرانادىم لععامسآ

 .یدشل وا نم هلي یدبلق كيالکو هدیرلت و وا هرواقترا ؟یدقحال وا

 هلود"یسهارا كناشاپ عدن دومم مظعاردص ء هلاق زا هیهلکوا
 هدننعم كمظعا ردص . یدشمرود هدنسولاف شید كنا رس هحاب

 نابتخاس هدنغوتلوق كننجدمآ . یدروینولو كب ندلالالح یحدما
 : ىدا لود یاروا هراخ هدهطناح وب یاس ENT هطلاح ر

 كرلر وايو یح و هدنسیرک ارب كى ندلالالح « وا مظعاردص

 كبارس اشاپ ( لیلخ ) روایرس . یدرارویلورلیا ندنسارا یرامالس
 اا مد دوم .یدشمقح هللخدم ناقاب ه هحغاب یاو دم مرح

 یتسود یمسص كکب دمت ظفاح ارق رس .یدزامالشوخ نداشاپ لبلخ

 دای هلتحم یمظعا رد ص . یدیا لعقنم هدهروایرس نوجا یتیدلوا

 ی یدروما

 هروایرس .یدشمراراصیزو هم وروک یناشاب لیلخ اشاپدندومم

 لبالخ .یدرومرودهدنسهقرا كناشاپ كیيحدما . یدشعبا انی ندر

 : قراقاب هنتعاس لو رپ اشا

 .یدشع ادلریم هد .یدنلاقچک ہد .رلوسر و ود راطتانمدنفا ی

 : هلقلنمقساس قرهالزاوص ینلاقص قا اشا معدن دو

 خا كندا . قدروشارغوا هلا قینصت قاروا . ماشا ا
 عقاو . قدرالرطاخ ندهر ییفجهروو هدارا ی رهدوسم تاریاخ



FEاو  

 ,ی راشاق اسا لالخ . یدشمر و یاوح . زدهحمهم هلئسم یدلکد

 هح رعود اشا مد ۱۳ ات دوام هنسهراد بو هل رثپا قرهباح

 رابخمتاف رشت هل ایرلاغآ مرحندنک و او ندندرا .یدشمتک هنسهطوا الکو

 یدراووب رتتسوک یرالو دل ناز كمظعاردص بو وز و

 ,یف هطلاح ییدرتک ۸ ىدا ارا 5 ك ندا الال یحدما

 NG ك دج طواح ارق رس ۰ یدروبوط هدیزز وا كنراز د

 ییدما ظح ندنسهحاصم بولالشوخ . یدلوغشم قوح . یدا

 ن كکب یرخف . یدوومهتسیا كمروک یناشاپ مد دو

 هر اشار مد و ثهاشداب و ۱ یدیا یا انار

 لزکب قولوص كردناانع ندر ۰ فنی او تیاعر هدكس یرخف

 دوهو هزاب رلمداخ هب ساب معدن دو ىدا كم هلکا یماضعاردص

 یرخف.یدا هرزوا كمر ینسهوهف اشاب مدم دوم . یدراشع وص

 هنساف | مداخن هلکب هدقاب | یاحنف یهدنلآ . یدشمروص رطاخ لاج کی
 : یدشمروص هلسس ر ءس و قصف هرک وس ندک در و

 زعء دنفا بحع . زرابد كمروس زوک وزو هنک ونش تع یم

 ؟ رلرد مهد لاح تحارتسا

 .یدرو تلا قهالساط تفارظ بودبا قازا روق اشاب د دو

 )یو رک ندکل نهماس ی توعد هبارس لوا تعاس یا

 یخیدلوا بولوالضع كراکنخ كمظعاردص .یدمد | ی ذكیرخف
 : یدشمرو باوج كردنا مسا يدعم یهدهتننا یمالک |

 وربتدنوک جاق 2 راروس ر دناف رش ىتسەراد نبام 6 زء دنفا 9

 هردشع وقود ه ول اه ت ربع یسهعقو كالس ؟راروبماس ردە تحارتسا

 ی رال و مد دومحم ؟ یدراو هب قج هل روم قایم ہدنو



۳ 

 ؟ زکسمزملس انش یتفیدلوا نصهدیالمحت هتساملقیص هرذ كمشنیو

 E هک ام ماع ادخ ؟ ز یلک د ادف ناح صول هب ون اه روغوا

 اون عفاو رغیدو

 فطام . هدا ص رص یزکض رشت ؟ یریایروس هدعاسم س

 وارد دوا روضح یغد یرادنن كي
 زور شا لب
 ےد دوم .یدشمقح هلتعرس ندنسهط وا هملک الکو ك یرخف

 قاروا . یدشلا یهطاح نارود هدنتسوا یزید كيیحدما <« اشا

 ندنمضعت ط رف هاش داب اک ۳ قدشم ر دشل هب هب ر وط 3 سلطا

 .یدرریدشل ر هب هسک س اطا نامز یج هدا دقت ا کاری
 . یدشمر دشو واق هحیمکح کوا كنسوفسدءر كره هلزود ینسف

 هدارا نولک هسادور یاب نرف . یدروبلکب یاد وغ ثاکب 1 2

 .یدشمن روک هدرهوج یساغا هداعسلاراد قلارا رب . یدکجدا ¿نږ

 .یدشمع هنئهح یولاص هدیاعم كرددنا ان ندر ف ۹:7 ردص

 : یدشع وروک قرهلوا شک الق وحش و یراهنادر ۳ ك یرخف

 . دفع د ناو ونک هل رر ۲ نولو شرف
 هدنسهدوا اکو كي یحدمآ .یدشملیااط هنشس تاک 2 اشا مد

 ؟اب یدلکد نی هرو اه روضح هلظعاردص هدوا ییسط . یدشلاق

 «یدتمرش ؟ نولآ هنر ارت اطایتحا يب ن دلالالاح 13 ا مد دوړ

 ءهسردبا باجشا یضرع هیسود مرمر هراکنخ « زلوا ه رولواه
 هشه . یدقجار دلا قرەرودشوق هب یلاع باب ییحدمآ ندلآ نیت

 هدرانامز لکشمو یلتما هلو .یدراو یهنشن كمظعاردص <« ًامغر

 واتکو شاشا دن طقف .یدرارفوا هلزعرهققاطم یدهسلوا یسهقشاب



 نو

 ا هدنتفو . یدرویمقبح شول هد چ- هه ر وصح كنسیدنفا

 . یدشع ولو
 .یدرو وروطواهدقونلوق رب یلز دااینوتلآ یراقایا ناخز زعلادع

 , یدشمایاح یک ینیدلوا هدب ر:امز یضصع یرلشاف شمشورو 0

 ۱۳ 2ور: یدقراف . یدیماعآرط یراقمو لافص

 هدنسشراق كراکنخ كب فطام بناکشاپ .ىیدر وا بوقلاق فا و

 دوم هاشداب . یدروبقا هنک وا .یدهدقایا . یدشمرود ناو د هڪ لا

 تافتلا یک یکنامزہھ قراقاب بورداق یبرازوک نک ر رک اشاب مد
 کک یدهدنح ا ناحیاخ مظعاردص. یدشمهعا

Eهنغج ا ازق یهج و بور داق یهاشداب ءاما  

 ا و یدشمهلرلیا هلو هدیااتم ءرک یدبندرم .یدراو نما هدایژ
 هللا یمظعاردص ناخ زی زعلادبع . یدشمهتسیا قعاق هنسراقایا هتک
 : كل رهب هل هتنا

 TR بایح هاب اکب قو عن
 ۱ ارت هک ا دنا 4 ءردشاوا لصف ىت هدا كالس

 تاک ۱ شعو لع هد اتسا ور ندهام دنح <« هک كسرویلس یا

 نیغزيو بوامرود یداسف كسم كکیدید ردشیا قل هتفه 7 .ردلکد

 هدنک رح هلیسایاصو كنسحلیا ولهیسور یناه « روانباق یک راناغزق
 i رم دب یالار ماد ؟ یدلوا هه . هاورون وروک رل هداف

 ۰ ردشملوروک هدكکيداک هر وضح هلقا دكزو « هک اما

 یعضو كلراکنخ . یدتملنکح یرک كرهدبا ۳3 اشا مددوخ

 خیرد نامز قوح هدسادوا یصوصخ هدراقو . ىدا یدج قوح

 همظعأر دص .یدرویقا هج هقشاب نی یرازوک .یدقو ىرلتافتلا ییدما



 یاس

 هدنرانامز یلفک ناغزب زعلادععء ًاناذ .یدشمهعدهدروطوا لوا تحار
 یهدنرانک دوخاب « ریدروطوا كرهردکو ج زد هنسشراق ینسالکو
 هراب هش وج . یدردیا هدعاسم هنس هم شلو | هزر ندب ر هلادنص قوتلوق

 و یدنسروک قوح هدقهمرجا هوهفو قوبح «هدرامد ییدلدا مده

 هتفه کیا « هکناص . ا ءاشداب 0 وکو هتشا ء امآ

 كليا هدیناساب معدن دون شم ۶ هت و یدلکد راکزنخ يلوا

 : مظعاردص . یدرومرود یاس یک شمرویدالوبق هنر وضح هعقد

 هس رای رو و هدارا کا .مو هداضیعیقارواهمهاشدا ولتک و دیار

 هناك اخ كتمعنىلو نامه .مرایاینفیدلوا یسهضیرف قللوقیذافاو ارج

 . مرءهژوس زوک و ر# هرک كم 9

 ؟ ردهب راک هدننورد هسک وا ۰ راقلزالد كکیدسا یربغ تی
 ؟یمقو ربخر ندرلنآ .لدشهللانامرف ینمانعا هییرح نفس هکیلالس

 . ردهدمهاکدن دز رلهیسود كج هدا مفر هه ر مکلف هشع 2

 قجمجوا ] رکو اشا تدوج یرظاب هل دع . مرابا زاب تصخرەهنض رع

 هننراظن هیلدع اشا تدوج هننرزویمافعتسا كباشاب تحدم لوا ۳3

 ارومأم هبیداحقشحیینمرا مال ( ناعاو ) راشتسم [ . یدشلربتک
 . ردندایاعر هثداص هواه تم ( ناهاو ) . ردشمللا مانعا

 یادآ و 4 یدال نیش لا ما عمر تل یا
 و كسر زو رمستخ لصا نس ؟ كدرو زاوج همانعا هد«

 لاج هضارتعا هحاجا « هکردندیس ل . مهاشداب ولتساهم

 یتاقشح نامل نه رل .ردشمقح ا ا نا ہت سی رخ تحاصم . زاملاق

 0 0 ES کو ناهار ندا ام یدالوا هحتح
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 رلرمخ رودنوک وا ؟ روماپ هب مدا وب یدعا . ردهحییصم

 قدالا .

OS العا كم ندب دنفا ناهاوکهدکسالس ¢ اشا مدد و 

 .یدشمک روا ندکم هلیوسههاشداب یک ینیداوای قق . یدرو. هل | تام ولعم

 یدروم دن اهشیدنآ هسدریلیدیا لع هدرون وق ود هنلالج كناخ زت زعلاذىع 1

 بولپ ردشک یالوق هیداح . یدروس راص اب راص و نکل

 یدلکد 2 ساب ر دشتی ٠ ) ی زف راغلبر ندنسهبحات ( راصح تروع

 یدشمهتسیا كعا ادتها .

 بوتالقاعثای لزوک ر كرهیک هجارف .یدکجهدک هب هجوق ناماسمرب

 ات صا . یدراو راسولسن و 0 اب 6 شنل ( منالس

 .یدمادا بصعتم .یدسور رهدنمسا ( یرازال لکیر ) یسولسنوق
 نهتسیا كعا ادتحا . یدشما كرادن ینادف یللآ زو ندلآ قص

 یدشربجاق هغاد بوئر دلاق ندنسهراد تموکح ارج یزق راغل ..

 هلئاع ر کی ندنفرط راسور یزق راغلو . ید هلم هداکلپ

 ناق مآ « یدیهسالوا هلیوا . یدشلل دبا قیو-شت نوجا ینادحا

 را رب ها ب۶ یدرولوا رخ سولسئوق ۱۳۳۱
 یدراذمتشیا هدراناملسم ینغیدلر دلاق ارج كزق ؟ یدعالوق كما .

NTE سالاد بوناق ینحالس . یدشع وقود هنس رل ربع هدالران | 

 ) یرلنالوا ساب « یزقاب . یدشعالب وط هنک وا ( عماح لتعاس ۰

i هللا ( توال ) یسولسنوق زسنارف . یدرا-شمهر د قایا هسد 

 یرادو ۰ یدرلشمشی راق اوا تعم هساصل ( هرج ) ی-ولسل و

 یتمقاط قایا هلا یوق هراب لمتح ( یرا زال یلکیر ) یلەىسور نر

 ندفر طر 0 و سا ته و هرز وا كراس ول سوق



e 

 رسا فهدهحش .یدشم رک هر رز قلخ . یدشملیالتاب (ووتش )

 یيدردنوک كندا (ناهاو) .یدراشمشودلوتقمیراسواسن وقنالاو

 نوو یرلتو «اشاب مد دو .یدا هدتهام و کلذف لهرفمش

 ۰ یدشع اضع هل رس هطسا و اتکا لوا نو چاقر ML زب زعلادرع

 كملوس ولرودز یراقدردشقص ییاعباب كراتلود ینجا نکل
 الات ابرتسو اء ال ۱ تاخیر وفر قند را
 ندهتفهرب یراتلودهسورییدنهووک بودا دانتسا كمظعاردص یحو

 (تفأر) لاو. یراق راک: نیز تام تا یو

 ی راقجهراقبح رکسع هکییالس « هسقوه . یدراروبتسیا ینلیدس كب اشا

 رواط .جوا هرات یا نفرت ی
 قرهیراق كکمالس یهس زل دیا کک طا حا :یدشرد وز رکتع

 یراتقیقح و اشا دید وم .یدقوح ك. یرالامحا یسالوا تسوا ل

 ندنفرطشوخ بوربتک هغللتاط یشیا ؟ ید ریا هل يوس لصن هراکنخ

 هرلر هناخ ز زملادبع . یدرویدبا نظ ینکجءر ودبا لح قرایالعاب
 ` : یدشعا ضرع قرهاق

 روم رز دل یکجمدا هرادانسح یحلصم یراشسم نراظل

 سف .رویدنا باس ییدوضحیمهلوزوا هبهداح سرک د كن ون اهتاذ
 ینیدلواهههوم هتلم تالمو یرادوجح و هل رایم ؟ یلک د قزاي هب هب اهاش سافت

 هدقلراناح همعلا یو .ردهدک ¿ا دیازآ یردک كت رلکولم دع ندلجا
 بولیردشک ندقوج تیفک .نوسر و نذامهاشداپ . مریشیراپ هلناهج
 هنایدس كىا شا فاو ىلاو . ردشلوا رمسمقلر دشناب هلهح و هاو و

۱ ۱ ۱۳ ۱ 
۱ 

 و دم دم .تسروماپ هل و به. دلدشمر دتا لاو ںس فا 0



 سس از ت

 - یدامقیحوما .مابایهن هدهجشدر ! . كسرویلید هجو نوجا هسکرب
 .مهعا خیرد یتسهدارا .رتسول دات یر لهاهتتزپ راو «كسروید

 ضرع ین رلیضع ندقاروا یهدنجما هسک سلطا اشاب عدن دوم

 ۱ :ز نع ناطاس . یدشمهتسیا كمما

 یتسهحمهم . كسروحک ندزوک . رو هفطاع ؟ رده رلنوا

 یرالتاق سولسنوق .یدقجاقبج ندملقع اهدز ۱ قاب . نوسلبا درب ۱
 ؟كسرو وتوشوده س ؟ یعزال صاصف ؟ یمشماشالک 1

 هدقمالرطاخ ینغیدلروس قلعتفرش ینادناهج مدارا هتنرلهمک اح
 ...هد مهیا

 ۱ ۱ یا يا شف ندهرطاخ ندحصص

 رو رو یزلازج نوسراو هراردقحتسم اما .مربجا هراقجهلص |
 مدن دونم كبفطاع بناکشاب نارودهدقایا ندامادلمق قرهالغاب لا
 هنکوا راکنخ .یدشمهتسیا قلا یقاروا یهدنجما هسک سلطا نداشاب

 مدا ییا كرەدا رلانم ندر اشا مد دوش . یدروووئود وفا

 : یدشمروص بوقاب هللا مثخ ناخ ز زملادیع . . یدشقا

 نده مه . هل وس ندهمنکح ؟راو کجاس ن ؟ راو هب هت د

 ٩ یمک د ەعد رو اک | اکس ۱ كسرویعا ملست هفطاع یقاروا كکیدبد
 یترورض یعدقن هلمدب همولنک وش هدنجا قاروا « مهاشداب

 . راو رلنال وا

 : یدشعادلربم هحشا و اشا مد دومح

 یخ ندکلوق كب فطاع هجرکا . مراکنخ ردهصرحم
 .. هدهسم هل وا

 2م سیوینالک | یک دیتا كع ده كمطعاردص ء ناخ ز زعل ادىع



 تن دی

 . یدقو ببس هنسهمنکح ندیناکشاب كناشا دوم طقف یدشم
 كم ندنلا تک فطاع یثره نکا هدنسارا هلهاشداپ هسلوا لصن

 راکذخ . یدراو صوصخ ر مر هحهدایز « هک كعد . . یدررقم

 ۱ : ا 6 فطاع

 .یدشملقبص ی اح كاناکشاب,یدشع د.تیاتحارتسا تک «راو

 1 یدشملیکح ا بودا رلانع ندر قرهقص ی راشید

 . یدشلا سف ر شک اشاپ عدن دوم . یدشمقح ندهطوا
 : یدشلک ولود قوح ار یدقحهر داق یهاشداب « هسلوا لصن

 .یدکیسمدبا نونغهد یسیدنفا ET هسرولوا قفوم

 هدقابا اش اب مد دوم . یدروشو وا هنن یمظعاردص ناخ ز زعلادسع

 . یدکج هل هل وس هسراروص هاشداب . ید هدشعضو قمرود ناود

 هدقایا اهد هّمف د چاق ر یمظعا 0 . یدرولوا هدرلاروا راکنخ

 : 9 نده . یدشع وط

 كمظعاردص . یدیادروخ هيد . هرو ر ماقاب < شعه

 یراز دندکلاکید یدنکع 1۳ یاب 0 .یدروهرتم یرالا

 :یدشمالش یکم )۶ و کم هلسسر یساوقاقر وقیک رالغا .یدشمهشوک

 . ردهدقع وق هناو یثیا تلود نوید _هدنراءاس هلنمدنفا

 هاوخد هلا یرلهقناب زیلکنا : یدشع ولوا راستجا هضرع یخد امدقم

 هفالتناید رارکناپ ولهسنارف .روسد,انایرج تارک اذم هحقفوا هب یلاع
 یر دارا: هدننمض هلواقم دقع كمهاشداب ولتک وش نامه . ردلابم ۰

 . ردشمالاق قج هلماپ یربغ ندل.صحم

 هدندزواقاروا یلارغطو یلاغم هنن ؟ یمرارویر و هجا دقن لصا -

 هل یربغ نداطعا و ذخا رسهدناف هدنوب . ردقو ماضر هسکج هورو



 مه

 .كسروسرود بوقح والم هام هموشراق ءندهمجک نوک ؟راو

 . زالوا هلون E رده كروز مرویمالک |

 - همهکددرددوالک | زوسیالوف كهاشداب ءاساب ےد دو

 یدقوح یسهقالع هل راشیا هتنزخ كناخز زءلادع .یدرولس ینتکجه
 ید هاتف اد ری مداح کیدلو و یرلضااف ا هفلح

 :یدشلا قرالوا ما یا نسک اهد یراضناف هلدلوتنوق قلنوبلیم
 قمربحاقندلا ینهحرا يلءاب كا تح ندنجارخا هدشقارواهراکنخ

 ۱ ۲۰ ا اع یاادوخبیدروتنیا نوتلآهافداب.یدکمد
 اي غلا لس هحرغاص یناط قط هدیح هفاب
 ز زعلادىع . یدشمالرضاح ندلوا قوح یال هیت اشا میس دوم

 : یدروبوروک موزا هب هم و و تانمأت هناخ

 ۱ فلت یارخآ تاراج رک ۱: مولتک وش

 . رلروسر و تانیمات لماک
 a و لاملاب ا اا ناف ارنا

 هدایز هتلا نمدنفا . مهمل یرولوا قرف ندهکس دش كتالبوح هلا

 اردک و يلوا طاح
 ۱۱ رملفا لفد ینا یک م كسرونلیوس ییا

 فلکت جا ا تالب وحش لاا زادقم ه ؟ كسرو یعررتس وک

 راتهشور وک هلکنس ¢ رک دنیا قىقحمەج ود | .ر ویاسحاکب ؟رلر ودیا

 E تینا رقم ناتووو

 یبرلالاکو ید راتنادزسنارف . ردنرالک و هسسوموادا رلاپ

 هارو قرەوط ی رافار ص ہرتلکنا كلوق ن . ردراشملبا عیدو

eمدشبلاح هب ه هدافتسا ندلاح كر هروشود هدسح«یب رل  . 
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 7 5 اص ی د فح موح م اشاب داوو قصا رفص ~
 ويمكلرق هم "دا رو

 بس ندن

 ) مظعا ردص) 3 بیام
 ا



| ۱ 

 : یدلوک قرهءاللاص هفرط يا ینشاب راکنخ

 كرلنآ . زعولو كلاثما ؟ثكسلها رب هدراشیا و < مرولپ
 . میالک | ر ی رلطرش

 قلئولم ۱۹5 . صدقا رلروس دنا نارد طارش هح وها

 یحارخا تالیوح قلن ودم ۱۲۵ ولنانمأت نوحما تلود همومع نود
 . راودهدیر وصل

 صک هکكسرولب شوخ ؛ ی ضاق یرلکدللا باط

 هیدبا یزو نددح ضئافككیدر ونوجما نولم ۳ هدکترادص

 ۱ قدمراقح سس هس < 9

 هحرا نوجا یرالوقمدن «یخدتیرهظم هنوماه داععا هنرو
 . مرلیا راستجا هضرع یغیدلوا و ناهح

 یننیهلواه شلاف ككا .كسرویدنا قلزابلید بوم امرود

 ؟ كنسمزامالک | فال نس . مرتسیا كعهرک وا

 :یدشمهتسیا قع ابق هنر اقأی اشار دن دوم .یدشمحا ی راز وک هاشداپ

 هنشاب هنس هتشذک. رب 29 اش 1 شل هدزو هدلس سد ب

 , روا 1 هدزوح

 ۱ قج ترد هدزو وک رازاب نک
 نویسموقهفارص نیرظهن هک هالوا .قدمالک | یثر ؟ردشیا لصنوم

 0 . نوشود یار ییهاحا . هنا وا روصت كل رب و یثر هلماح

 ضارقتسا كتلود . ردندنواه ناکدس یاقدصا كلوق یرظ
 هعفد وب مه . رداع لع طاح یغیدلوا ردنا طسوت مادم هن رلشیا

 رخف هننیدلو یتصرف كمهلا ضرع تقادص هح را هنصدنفا ولتک وش

 . رویرود بودي



 تا

 (رااب)هدس وف / یدرویدنا تعح اص هحالاس كوصألا مظعاردص

 . یدرویرود یدنس دهعت یلارل نولیمر كترالک و یهسسوم

 ال ا یدشل آ یراق هنضارتعا هنارک اذم كنا زر زعلادبع یدنسو

 7 لاح رد هنافص؟/الم تاذ هدر دق یلدلوشو وا هال ود « ینایوتح

 كرەبەرتس یرللااشا مدندومم .یدتطان ینکحهلدا مدق ایل نویلیم
 دیدشعا عده هز زعلادبعناطاسردمارلانع ند رب .یدشمراّمح یدنس

 قره ادلرب«هبد .رویدناضیعتقادص هلهجولوش هنمدنفا

 كراکنخ نارودقیناح یراشاق را داق ها وا . یدشملکح یرک یرک

 همطعاردص . ىدشملا كیرر هش لناطیزو یدشمهرتس ی راهم

 قفوم هنکیدهتسیا اشاب مدن دوم ۰ یدروییدیا مسبت ندا یللب
 كمظعاردص . یدشق وصهشوف یدنس ناخز رادو ىدكعد شول

 ىنيداماقىلاجئ هضارتعاكسک اقترا «تهاشدا . یدشمالرا یراز وک

 یدروب اشواك |

 لباقم هترلنانیمأت ید رانا . . e مهاشداب ای

 هب نهدتفا « هدهسیا رلهش یرام ندتسها هحرت | ,راروتسیا تاتا

 ضرعەرکو ۱ عد ماو الند همشناد هم دنفا 5 مملی . رروي

 هنولوا لمعهحنبجوم هسلیصراصكوک و رب هسرولیروس نامرف . مرهدیا

 . مدهللوس وند . زبیمسق لوق راز . ردهاشداب وا هکنوح . رولک

PIندمهتعهسرار وتسیا تانیماته یدع |.ثسشم هل وس شوخ ن » 

 . ردررقم قعولوا لوق هک تلا هسرلمش رشت یرلکدهلد

 ا یک هاف قجالآ ناچ اشا دادو
 یرلهسس وم دحتم ( رلاب ) . غده نیش وک هدارون ۱

 شما ضثاف اریل كم شب یعرکی نویلیم یتلآ نداباج هنسرمه هلتلافک

۱ 



 سه

 یدکج هک یا ربل نویلیم رب زو وا ضااف «هد هنس شا كلبا,یدّمح الوا

 هويدا وب . یدررقم یسهوالع ر هدزون ی و هنس ىنا

 هر ندفو مد راهی یدزامهّملاق تا ندا جرو یتموکح لناع ۱

 .ههاشداب راننحا هج وق . یدرلقح هتسعاد عتع لو لون هنر رادهصح

 یدرارویدا فلکت توسر نه کوا هدمظعاردص « نونا 8

 . یدررو هتسيا قمالعاص ی رلشیا هدناباقم « امآ

 : تک رش. یی ست( هما فیش ال
 هلدمهنس زووا یراشعا تریالو هکر ید و نونو « زوط « ك 11

 ۰ یدروی دا بلط ق قلوشراق

 «هک یدننسهمرتسوک هجون و تامل ا لصا هب اش اب ےد دو «كهاسداب

 هننمأتهمدش قلئولم ر ترهب وشود ییسیدنفا هس هتشىأ یگ د قداص

 و یارا لب ار دشمن شمشلاح

eTكرمدا مس . یدضهلو رزو ر هلون  : 

 دز . هلکلاح هحنسم « كدلورو ۰ لخ . یربع روطوا

 روطوا هوشراق هلوش . قدو وا

 .كهاشداب . یدشمریشانش یکجهدیا رکشت لصا مظعاردص
 .یدنمهلدب !هشیدناندنمشخ قترا . یدشلوا لئاز یلالج یهدنرزوا

 راک ىد اناا هنرزوا كتر ندنرلهلادنص ق وتل وق ۷

 ۱ ۳ : یدتا ضر

 ا هضرع ینسهلاطم نایک سن هسر روم نامرف نمدنفآ

 . مرولو توق ا

 دوا 11 ناز شا ۵ یو ول وش راق هشیا هو . هلوس

 . كدروسرود بوید ردزسشسما



NONE 

 نوئوت ءزوط « لر همدم لییزوتوا رانآ « مهاشداپ توا ذس
 ینراشعایزکسیدب ندننایالویراهاهاش "یلودان | وییامور هلینادراو.

 . ردلومأم هدافتسا مظع هدهحتلود ندنراذیلکت مه . رارولیا هبلاطم

 .زلا روک هلبقح یرلهفیظو هنب .رولیئوط رومأم هجنوب هدراشیا ثوحیم
 a روبراوە ران وامى ایا تالصحم

 هز . زالاق موسرو و وک رو هر هدایاٌش « ندنکجهرو تعقنم

 ۰ )1 ا ندف رصم هجورا یاعت هالانوعب تكیو امه

 هلواقمدقع هلران | نامه ء راو . كسروسوشودلسدب « یا

 1 زه اگر خات هدرادصا یتسهدارا . هلا

 ۱ ا اع للا لصم یقفاوم كناخ ز ملادع
 یتشیا هلراسنحا بوراو «یلاعباب « كمظعا ردص ۰ یدشمالاق
 تالکشم«نکل ۱ یدرولوا كعد شمالاق ینجاابهقشابندکمر و روک

 . یدرومس هلردق ود

 دّمع هلتفص یرظا تلود هنزخ كناشا فسوم یرظا هللام

 < یدهسلم هس هلمضعاردص ر شيا . ۍدا یرورض یسعا هلو اقم«

 ا ز اشاب فسو « هرکوص . یدرولوا مانلایسم ندقوج

 : یدشعا ضارتعا نامه هنفیلکت یسهبسّوم ( رلاپ ) . یدنا تاذ ر

 راح ینعیدوت هب هنج ا ا ر هلهحو تعوطعم كتلود تادراو »

 مددوح . یدروید «. نعهلبدبا دقع هلواقمرپ هلون . یدرویمروک

 ۱ درونسا كعا تباکش ندرظان هلام كرهرتک یتسهرص رم اشا
 ۱۱ حا نيل يابا شاو شارت :ههاشدپ
 هنکیدک یشاط هدر طف كمهلوس lk ز زعلادىع . یدراو.



 ھل سس

 جم كی هدزو تیقفوم هدر دق و . یدمزال كمر دش هلر بو وق

 . یدرویدنا

 .یراکنخنایاشومو قوح هر ندر هدنجما نامز زا « مظعاردص

 ؟ یدلکد رداق هر ؟ یدزاعای رله هراب و « 1 یادت هلو

 کنج هسرتسیا نوسلوا هاشداب . یدروبلک یفاک اک هلس یراثاط
 رادنفاوللتم اراد,ب کان وف راد راک ردتکسا # کتا لک

 . یدرونالاق لمح NR هدنسسراق اراپ <« یدیوسلولو نت

 ب نا ن رئادع ولا روافد نورا ف ره و
 ردق اشا مد دو « یهاشداب ؛رزو ر . یدا هدادم هتشيا

 : مظعاردص . یدشمامایالک |

 .قو زکلوق اشاب فسو . مهاشداب ولتناهم «ولتردق 9 را

 و كما مف ولرد ر رده یدصقم . روس رود بودا ضارتعا هر ۱

 . ردهدکمهللاتفلاخ و هد ءژامالواسانم ,ردملعاهمهاشداب .یدامالوا

 ندلآ ؟ روینوط یلوب ضارتعا هکرولوا ےک وا ؟ یمفسو ب

 4 یک هما غلب یدمیش یمهدارا ؟ثسلکد مظعاردص نس ؟رولکه

 ره رش . نوسان نار كا نوا

 ,زلرونلوب لفاخ ندنسهرادا زرط كن هلعتلود .ردیناجا رلنا -

 .هراردهدنمعزینح هلوا دساف هلواقمهس زم ولو یرهم كنالوا یرظا هلام

 تراسج هنماحرتسا یشیاحم هب هقط و رخآ كناشاب فس و هسر ول | تدسانم

 مرهدیآ

 .یدشمروشودهنسک وک یتشاب قرهر دشب راق ین رللافص ز نع ناطلس

 ::قرهحا ی راز وک ندندرا . یدشمرود ندهمر و باوح ردقهقیفدرب



۳ E 

 هسیا دم هنلود قو . هلا لع كسرايد . تصحخر اکس

  7كسردا ارجا ینشیاج هلتس هج ولتسانم .

 هدنناب قل روب غارج اشا بلا یرظا نوبامش فاقوا

 ردکمهاشداب واتک وش نامرف. .
 اعا نامه هلهسرردسک ینکجهنع هللاغ . رولوا بسا

 . كسربلا هماشقا یتسهدارا . هللا لاسرا هفطاع ینساهما . ریویقاب

 . یدرونسیا كما ضرع اهد راش ضعل « اشا معدن دوم

 یدروینسا ار . یدشمردنود اناب ندراوود یزو هاشدام 7
 دوم . یدما یئداع كمهنسا هجهلبود نامز ینیدلقبص ناخ زى زملادبع
 زانهدعاسم نوا کیدلب لژوک یوا منط كهاشداب اشاب مد
 ینکتا كنتک اجندهخوح قالرا كراکنخ .یدشمقلاق هغایا كرەدىا

 ندروضح,یدنمهلیرک كرهدبا اع هرک ید .یدشعوق هتشاب ب و وا

 ندمظعاردص «كهاشداب .یدروبلکب هدراشید كب فطام . ىد شمقىح

 دوم . یدروبتسیا قلا یتسهسک قاروا ییدتا هدارا ینسەمنا ملست"

 : قرهلوقوص هکب فطاع . یدا یلەئشنو نش اتاب مدن
 نمهدنفا . مروسدنا شيا یرظا فاقوا هلا اشسا فسو

 . یدید . مرودیا حده ردق هماشقا نب یرلاها . رایدروس هدارا

 هدنسهطوا الکو « كرددنا ماست کن فطاع تناکساب ی قاروا"

 ۵ یدتا كر یواه یارس هلک ندلا لالح یجدما ن هلکب

 زی زعناطلس « ءرک وص ندودقیح ندروضح اشا مدن دو ...

 هطوا . یدشمّلاق هعایا هلدوح و محامو ییتیه كرەدىا مس هن ریس

 عده كمظعاردص لوا زا ندروش رک یراقوب خا هدنحشا

 اهد رو هلتقد بوراقح ندش وق یدنس قلنونلبم ر یییدلوا شما
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 اهد اضما يوا هقشاب ندنساضءا كن ( ینبرظ ) هددنس . یدشموقوا
 كن رایمسر لک و هما زتلا ۳ لقتسم هدرانو یالسب . یدراو

 .یدقو كجه در هتتفادص وهنفللوق كعد دو وش . یدا یرلاضما

 ر هم 0 هتشيا . یدرویروح راشیا قوح دارا زوک هل شاق

 ی راستعا كنلود مه قراردشقاب بواب «" شلو یالوف

 یدشم راقبح همده قلارل نویلمر مات هئس دنوا هد مه « شراب روق

 - ولو هدنملع نلک هنک وا ۱ یدرومکح هم یمدآ یللاوز « امآ

 4 یزفحادا : یانگ را قا شاط هح اغا یوم تللا . یدووس

 < شلوا بیس دم ظفاح « هدهعفد نحک . یدرارومهکح وارد

 . زدمیخو یاوحا . یدشمر دتا لزع ندیرادص یعدن هر قح اب

 سل, يىلدا هد

 یسهلرانو ؟ یدشلدشیا ه هقشاب نددوق یدد زبسدو ثاارجا
 شب ةکلبز زعناطلس یربندهنس چوا؟ یدرلهن هدرللکد رامادآ یلیعاشآ
 دوش 6 فوع نسح « ییاورش < تخدم .یدشعا لیدر م ظعاردص

 ردق عدن دوج یر . یدراشمتک بولک هرادص هر ی رر ءاشاب

 ا < نوع ناسح هلتحدم هله . و ال وتیارد

 هبوایربمض هدكنسکیا . یدرلکچ هلسک الب اهدزا هنشاب كتلود وب

 ر ندر قلاتروا بوریدلاق هدننامزو تقو نوسریو تکرب . یدبا
 ی ام هللا فرط ر6 و تورود ۰ یدشع وشود ی رل دمر هف رط

 تارق تاحالصا یک ( نامز "یدهم ) ناهلکب رومأم هحالصا
 دوم . یدراروبمهلس نور دسهک ی رلکچ هدنک | ههر .یدراشمر دن وط
 تاب دایو لغات : کر زا ۲ یدروبلم یبدودح یدح ¢ عد

 .دكتسدنک کاهاشما دیو نارا , یدرومدا شاک ناکا



 ب0 ی

 لوق همضعاردص اعاد < رورو زو ردق هرد . اب یدراو ییخد

 ناب ناخ ز زملادع . یدرومنکح ندکعا اعا یننیدلوا یمهلوقم
 قرعلا هنلا ینعاقوط شوموک كلبذ نانلو هدنرزوا هصام یهدفرط
 اص شاب یرجما . یدشعالنیح بوروا هلئدش هرک ترد چوا

  هاسداب . نر اغا مشاه

 3 یدعسا هدازا هند. نوک قباح - ردنوک یظفاح اک

 O E اه یشاقرا ناخ زىزەلادىع « یدشمهلرک تحاصم رس

 ۱۳ ۳ یفرولت اوا هند ناطلشءدلاوكسرفرس اغا مشاه

 عام كکب یرخف E یدشمالاو رح هسەراد هدلاو هلا

 یال ةسادوا

 ناطاتس لاینوئرب هدلاو یر ندتعاس کیا « كب دم ظفاح

 هنرزوا رلشیا مهم هللا نرفرس اطلس هدلاو , یدهدنسهر اد

 روا رضای مدهفلاق زا ضرع رادهتنزخ ۰ یدروشوروک
 . یدروسردشکح ییاشاپ عدن دوم مظعاردص كم دمت طظفاح

 قعالک ا یغجهملاق ثسراشعا هلتشح و ردق كلود هلشیدک و

 : یدرولکید هلتفد یرقرس ناطاس لایوترت هدلاو . یدرونسیا

 ابا. ۰ یدزولیوس ورغود قوح .. یدقو فالج | تکی دمع طظفاج
 ء یدقداصهننالسرا . یدراو یرالاح هجهقشاب هدكناشاب عدد دوم

 ءیدروسر ونادم راز هنسالواراح ود ه یتقصهنای ندهحقا كهاشداپ

 ,قلطم قرار دشىقاي بو هل هدراهدینیدع ولو حقا شب چوا هدهنن زح

 هدنادیم قلانشا راک هجرد و . یدرویدنا نیمطت ینجابتحا كياربم

 ٩ یدیمریایبهنند . ردزجاع ندهرادا ءزملس شيا مدا و :نک رورود
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 رب ۰ ابیدرویلوا ییدتبا ییا یکیدید رب كيارس . یدرولو هراپ
 ؟ ید زیا هب هلکب هةشاب ندب ون هدندرب زو

 : كب دمت طفاح

 ننکشود ها نور او یلخ متر
 د دروس کوس زا تیم ضرع بساط نم فا

 .یدروملکید هلتدصع ء یدشعاح ی راشاق نداق لای ون ر .یدر وے را ولاي

 . یدروبمهتسیا كمر و باوج اا سس

 نهوج . یدرویدا لات یب دمع ظفاح « هدهملاق زا صرع

 ِ : هلسالت . یدشم رک ه یرجا غ

 رەد مهم تقو ناما .راروسدنا هدارا یرس افا
 یدششوق كرهوا ینکنا كناطاس هدلاو نرقرس ۰ یدشمشوواص

 .یدشاووده ادواینیدن ولو كناخ زب زعلادبع. یدشمک هنس هر اد نیبام

 ءااعا یه شو کیا ی بیک نام مدندومم ند رلاغا ی ۳

 كيادوا هاشداب ۰ یدشاوا لخا ده وناهرودح قرهاللاص ییشأب هسد

 . یل وغشم هلقما ر اط ین افص تا و ی راّمس.یدرومرود هدر اب روا

rEی راهداراكیاخز زعلادع . 1 نا وند كرهدیا  

CLOTتروا هلقما تنس هوا  
 ارا درول ها را

oنادر  N LETE E E 
 دارد وا اوا تا 2 یک مدن لوا زا ؟كدیم هدة رشط

 ییداوژوک یضعارت كاتا تفار ب زوسانا تیاکش نالو وو
 یبرازوک كم. دم ظفاح. . مدید تیا لزع راو . دک هجورغود
 .یدرو هلکید هلیغالوق ناح ین راکدهلبوس كهاشداپ . یدشمکید هرب



ONدن  

 . یدشمتىح هتسوا یک یغای نوسز بولاج هلغ هن اشاپ حدن هتشيا
 . یدشلوا هاشاب (تفار دم ) یسلاو كالس یللاوز « هشلوا هب

 هدلومناتسا ناخ زیزعلادبع «ءا . یدرویتو یوجوک هت قلاب كوو
 .یدبهسلسههلکید بودشیا ر یراتهلوس بولوا عياش هد ساب

 ههاشداب . یدرلاغوح یرللامحا شرک هلو كرەلەزود كش مھ

 یتمظعو رورغ . یدروهلدح . یدرومهنلبوس هلک برات و دل وص

 ۱ یو رز نانالقایا مدیاتسزاهلو ۰ یدروقج "هرکوک
 هخیمراح یرادسج یناق كرلزق نک ۰ یدرلروسدا اما یب رایوک

 سود اشاپ عدن دوم مظعاردص « نکیا هلو لاح . یدرویلیرهک

 .یدشمهم ردن وک دادما هل رکسعروب اطر هب هنرداءهلب ربات كف هینانغا یرمفس
 .یدروم هتسیا كلدا دابر اسب تفار هدنس هلئسم كالس هدیدمنش

 .ES یدراو فا كفهسانعا لارنح هدیوت هدّکلب ریل مک

 ؟یدیمشمامم > ندنل | كنشابكن(یلکیرب )یم ولسنوق ناق صا یههسور

 ۱ سا 000100 الارق . یدشمشود هغاا زوس قترا

 3 E ندهسور كهاشداب . یدروم هل و. ینح هقح هل ام

 راکذخ كدوخ ناطلس یرد . یدعلاش هلس ینیدی ولو هدیروصت كما

 .یدروین هل وسهدییدتسا رایتخاو لویق یلذرب هلو هلس هل و اقم ى مهلکسا

 كهاشداب : یدرولو ههاشدا یتحاشف قلخ ؟ یدرالاح ے لا هب ران ون

 . یدروبایدا تااعش ندنسهعا هباج یمظعاردص ولج سور

 ناطاس «كیدحت ظفاح .یدراو یراقح ردق هک وک ندر كرا

 یاشاپ معدن دوم . یدروتسیا كمهلوس یراکدلم نوتب هزبزع
 0 وس هتشیا «طقف یدقج ارقا بو راولای یسهام وطهدن رادص
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 زوط هننرزوا كداشاب معدن دو . یدلکشم قعالک | زوس ههاشداب

 . یدروسهتسیا ی ردن و

 هحقحا یتقبقح کب دمت ظفاح هدیدشاوا لصن لوا هنس کیا

 0 یدشرتک اشا تحدم هنر كرهدبا لزع ید بودهلوس

 هج زیک هلا اا نوع نیسح نانو قلم هدهسور « كب دمت طظواوب

 هزانلوا نوک ییا اهد نداشاپ رکسعرس قباس ؟ یدرویدا هر اخ
 یراتهس تولوا هدنکیلف انا قوع نسب یدشا نوت

 . یدروسدما هیصوت یتسهما بلج ینتقد كهاشداپ ولتک وس قرازاج
 لباق .یدشعا هشفام تعاس کیا هلاطاس هدلاو نوجا كيو فرص

 هنس هلل ر دشالقازوا ندرادتقا كعد دوم ناطاس هدلاو « یدلکد

 هبأاطاس لایت ور مظعاردص :! یاس هد یاس . یدروعا تقفاوم

 هکدتا رود یرحس ناو هحق | هد روا . یدرون رز دم هرام

 نسح . یدراو یرب هسلیدا ثحم ندنتمارک كناشاب مدن دوم
  هسعهلوا روم ههاشداب هلئاطلس هدلاو هدیوتکم ینیداللو اشاب نوع

 . یدرو دنا هصول ینسهمرو ۲ یناشاب : تحدم

 رارصا هدنسا ر دل | هلوساتسا هدایز ندشیه اشا نوع ناسح

 .یدراو یتىح هدایز ا قیاس كکب دمع ظفاح . یدرویدبا

 ۰ یدش دئسم a یدشعا تمدخ قوح تکلف اشا ینوع

 یامعتسا ءوس هدنسهعلام یراک نش ( نتترام) . یدمادا نا ویصررغ

 هحیج و هلس و هدنامز وش . یدبا تاذ سومان ء اما یدروشبوس
 ندننارسو تنطلس « ندنتحم كهاشداب نرقرس ؟ یدا یک د یفاک

 1 یدقو یس وا ۳ . یدروایزوا eT هنتکل# یللاوز هدایژ

 دراکحهدک . یدرویدک بونالاجرا رب رب قلروطارعا هجو
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 هلرادودح هدنامز رب ینیدع ولو هراب شب هدهنزخ . یدبا هجهقشاپ .
 زسهرا مه ؟ یدیمرلب هل ردصاب یالوق قاقسشیراق یهداخاد

 «یدشمر دتا سالفا عد یدرولوا لباق قعاب هر

 یدقو یربخ ندا ادم ( هیماربلا ت رش ) « تاک, رګ طفاح

 ههاسداب . .یدرون ود ترش ندکمنا سام ی

 : OF قفاوم یامئابا هدصقم كرددنا نح ندیراشیا هراب

 ناهج ما. شاروو تباصا هدنسهعقاو كالس ۽ نعدنفا بس

 كنهناهاش یبا مور .مدشمهللا ضرع یللاح هنیزخ لوا زا «نمدنفا
 ندکل زسهحقآ . ردهجهدایزیرار ات ندننیدل واهدنحشاشت | یغاحو هش وک

 همهاشداب . رارولس اتش ینغیدلوا لاح یسارحا ا ا

 وس زود هّمْساب نرفرس ..یدشمد .رارونکح ندضص

 «یدرو هتسیا كمر دشکح مایا اب ب ددو اک رنو عرض رل

 هنکج ه هتسیا تالیصف ییو نوزواندنتعضو هسزخ كباخ زر زعلادبع

 شوق ندنسهرم ادوا یهدنسهر ادراکنخ هاشداب ءهکو لاح . یدعناق

 : یدشمر وباوج ا ییداغ وا « اکو ندقدقأب هنس هحعاپ

 رکم . مدرناص مدا رالک | نا ی ها اب واحد
 < قاب ! كدامشو وق نده هلمضعاردص « شقو كربخ ندهنسآ كس

 ود هلن البوم اا . ردشلو راتروص هجدشمو کک ر عد

uروشاواص هغ ابق  . 

 لوا. یدشعاللاص یرک یرلبا هدر نزد وا كم ا

 ا کوا هننهزود كمظعاردص هن « هاشداپ . یدشمس یثیه

 یاوج كيوا هسراروص هن راکنخ . یدنمه هتسيا تاحاضیا هدایز

 یندشلاجهنبدقع ضارقتسا یکی قاطم كناشاپمدن دوم .یدربایهر و



 بس ۷ — ۱

 یدمحهشالود بوت ود راتولمه هتنهداب روا ریارت مک .یدرویلشالک ١

 هنیراقالوق یښغا ندنګ وس هسرولوا یربخندنوس كناطلس هدلاوهلح
 ؟ یدلباق قعای كره هلوس 1 هدنیعضو و . یدزرسهمش متسک

 ندیدنس توشر قلاربل نولم ر نلیرو ههاشدات كس رق رس دنمدرد

 كا كناشاب حدد ومح زر سهمش یدب هسایب با ید .یدقون یربخ

 رافرط كج هدا تیاکش هناخ رب زیلادع « هدیامز ر ینیدلوا ققفوم

 : یدزمشارعوا هالو بوارا

 هسرویشیلاج هن دقعضارقتسا یراهلوک اشا مظعاردص . مهاشداب ۳0

 هد | ییدتنا لیزر هنفصل یبرلضتاف موم نود ؟ یرولوا قفاوم

 . یدرولوا شما اھا یغلز سد اعا O یدد ؟ تیرهظم یھز

 هرس 2 کا 9 ندرل ولات کەدراود ناخ ز زعلادع

 : :یدشهالساب

 ۱ ناب دا ناما ؟ ر یروصت و ددر 1۳:

 فنا ز زعلادبع 6 ن رف رس ۰ ىدشما روا کک د ظواح هد

 هنکیدمهتسیا كمهلکید یثر هدنرزوا یئ ضارةتساو مظعاردص

 تلا هدنجما نا ر یراروصت نوت « قیزاب . یدرویدا لاقتن#

 نکیدنتسا تنمولامآ ۽ درک یر ندا ینفثوا بیا
 ... یدمزال تراسح رفاو هکم هل وس

 نوت . یدیا ی ت وذا u د طظوفاح نکا

 یراقاةزوک ندقلزس وهوا «شاا و یئاب .یدشمامو وا ووا هحک

 ۵ هنو ر ا5 طاح هز ندنک را حابص . یدیاشمشدش

 روا رس .یدشمکهنسهراد اشاب نددیک ی هدیرزوا ن واه بابنداروا



 ال دن هلن

 تقو چک هحک ء نیرقرس ۰ رایدشونوق ندبر ندهنوا هلبا اشا لیلخ

 یلبخ راد هنرلشیا تالیوشو ضارقتسا یی كناشا مدن دوم

 ندوه ر نایدا دعو هزل زع ناطلس . یدشملسهسدا تام ولعم

 روایرس . یدقو یربخ كنهسمک هقشاب ندیاطلس لاینوترب لاو

 یرظا هلام « كمظعاردص .یدرولو ییتسها یهلئسم « اشا لیلخ

 هتساهنا اع كناشاب بلاخیرظان نوناه فاقوا ها اشاب تنسو
 قیدصت یالدسیب بوقلاق ندنغانای هحک راکنخ .یدراشمشاشیسه

 .یدشم ر داق یولتک وش نیلحاص اشاب ےد دوم 4 كءد . یدشعا

 ۱۱ ی فاش تفار یسلاو تیناللش# هرکوص زا
 هفس و اکو . یدراو ا ندنوا كکب دمع ظفاح . یدشمقح

 ۱۱۱ رج : او وام نورو تنها ادق یسلتساغا
 ۱ نو اللاص هناي کا یشاب « هيد . یش قوح <« هللا « هللا

 ۱ اه عل ا فا . یدشمامایالقاص ی رج و رات
 ا نب زاقاق اسب هتفح شب نارود قشاناپ همت 9 ر هقبح

 ۳0 اوههد زکد .یدشمقیح الکسا یک رس یرعود -یدیش

 هكنابارآ رب یلااق ندءصاع لبطصا « نکیارنی هغیاق . یدروهتسیا ۱
 . یدشماع وتوا هدینهعآ هش یس هم هاکب_هدنسهلکسا یسک رس

 ه رق رم یدشمهل ایارآ ینیدال راصا نامز یراکداک ه یکم ۲

 وق روخآ . یدشمردکح هننرو یارس ینیاق نوجا كمربک تقو

 هلکسا . یدشلک هیارا .یذراشع ود قرهاب هزنت ر هصبق ردقهن راکوا

 : یدشمس هبابارآ ك ری ظواح . یدر واک, هدنشلد

 ه روکح هنیراقا وق كنراترضح اشا تحدم هنشاطناشواط

 ندللوب ناودو یلاعباب .یدشا تکر حقرهلیصراص ابارا .یدشعد



 ا و ی

 ندنکوا یغانوق ما بنیز ۰ یدراشمعک ندننادم دیزناب كومدک
 . یدراشغا هلو شنک ندک هنشاط ناشواط هجرضود

 یدشمارابتخا یو قازوا نوجا قمرو یرلناوبح « یحابارا

 ات ر هک اشا تحدم . یدراو تعاسعراب هب هلکوا اهد

 .یدشع رکس هب وق هلق شاش اغا فسو هجر ود یماارآ نیبام ا

 هب. یدشهالشاب جموس یرللا كل زکحم دا : شدیم وار ریق ب ک

 نایربتو ههم ای سا اه ها فس و یر
 ۰ یدمهشپ را هنس ابا لقع«یدروین وشود ی هدژ هیج هرا وق ندراعاخ

 : یدروساط ندل وا فاغآ فسو ی هلتع الم كی دمحم طفاح

 ۲ ردیمهدراقو یراترضح اشاب
 بوطهرکص ندهلک وا . یدشمقبح هغامالاس ندقوجاشا تحدم

 ظفاح اغا فسول . یدکجهدک هکمزک یتسضارا عور نم یهدولاق

 قربالت | ردرد یرلناود دص هریص ی وا 1 یدشعا روم ی درج

 : یدشمر و تامولعم هباشا تحدم

 .یدشهلوس هلشالت هید . یدنا فیرشت انرقرس ماشاب ناما

 هدننامزیلوزعم كلهنس قحر .یدشهارعوا هغانقشاش هداشا تحدم

 : یدشماحا ییسومف هلس هم دح توسم هب | رس ۹ لکد ن رق رس

 یسافعتسا:ندهیلدع هکو بلاح .یدشمجک لاح ینیع یخد هدننراظن هبلدع
 یفود هنساب روا لاوش . یدروحک یا قجم چوا ند رز وا

 E هلو كکبدحم ظفاح . یدشعا عد یس هما افعتسا

 قرهقبح هلسوق یسهطوا قلمالس . یدرویمهلس ینکجهررو انعم هن
 : یدشمالشراق ی رقرمس

 بواوک هد : گن درعف هاو ؟ تبرهظم هب .مدنفامرممیاوس-



 ۱۲ ۳ و

 یقرایز كرقرس یدشلا هیرحا قره وط ندنلأ یب د ظفاح

 یراهراح اغا تحدم . یدشملساب هنغاحوون هشوک كغانوق هدیا رب
 .یدرو ولوا مظعاردص ققح « اساب : نداوتششبوک هرات هللرلر رب

 نداشا یلوعنیسح ندهسورب : یدطیس) قوح ینرایز كاکبدحم ظفاح

 زوس هاطلس هدلاو . یدرویلک هکهروک یناثاب هسرزوا سید ۳۳1

 قرەلاق راحل . یدشمهمهد هاکید یدرد ههاشداب < شم ەم ەربحک

 1 اما ههافتنا ندنراه اعا .یدرون و روا شاب هیاشاب تجسادم
 و ثسالاس « قجادالک | هناشاب تحدم شيا همازتلا نیک دو

 .یدکجهرب و تامواعمندیاش كناشا فسود یرظان هلام هلا یلزع

 فسو . یدمزال یسانوا یربخ تلا ندس نالوا كاش تحدم

 ۱۱ و ا اه تح .یدعمتک کمرشمهوهق انآ
 ۱۱۱۰ ىد شاشا ا اشا تحدم الوا . راک

 یار ردنامز یلیخ . قدزکر ادد قاتشممرمم هالاو

 واتک وش . زبحاعد هدهسخ تاقوا هنونامه رع دایدزا . مولعم زلاح
 هیادخ . ردهدب رب زكتح ىلە همر وک هال'ءاشام ؟ راررلصت نمدنفا

 . یدشعد . مدلوا نونع كب « ردمولعم

 : یدرویسمولوک هلتیاونم نیرقربس

 دنفتسه هلىسولاب . دید . هدب | مظعت ا یدشود زلو

 . قدنلو هدندنما زرولوا ید

 ظفاح .یدشمرییآ ندننرقرس یرازوک ی ذ یلهبرح اشا تحدم

 ندیواه یارس هرزوا قلا یار نوجما هلئسم رب یناه كکب در

 اشا مد دومحم ؟ یدراو+ب اع . یدروہ دنا نظ ینکیدلردنوک
# 



Nوا  

 ؟ یدشعا كب زح یعینطع كناخ ز زعلادع ؟ یدشمربق ی ور هس

 : ندنلف همارا عا ؟ یداب « اما یدراو راشرز هدننوقرت

 غومسم.قدلواغراف ندنسهغدغدایندقترا رازب «یدنفاكناما --
 هلنابغرز هدزمیضارا قدنلبق یشال یهدوشوط ؟ هسقو یم دەل رویت

 . ردقون نمهقالع هلراشیا تساس هلهو تلود . زوذشم

 تحارتسا یسهعقاو كالس . اشا ردلکد شوخ لاوحا

 مرح نمدنفا « هکراو نوک جاق . یدلیا بلس هدایز یوامه روضحو

 .راروبکنوجا قاي قحما هنواح
 :زیان. نتن وه الا نیدشل دوز یاب کداو هاو

 نون یزمدنفا « مرناص ۰ ردیرر زو انشا راک یراترضح اشاب مظعا

 .زالوا مالخ مهسر د مربحتم هنماظعا كنشيا كينالس .راردب۷

 .ردشع وطزو هر ود نسح تحلصم شاردا هداه اس

 یراهوهقاا فسوت ah لو o یید مک مد زی یراشیا هسزخ

 : یدشهروص ها رهلک نرلف اهآ اشا رس یتش

 «هسرولیدنا راشعاهمهازجاع تاع ومسم؟ هکر اوه هنن «هللااتتسح

 ر . یداغوا هل رم راضتاف هوب ۰ هل رک قمالوا یمهشاصم هتزرخ

 .زرو وزوطبودیشیا ینکیدلک هلوص> ی رهترب قانویلیم یدیهماسح
 ۱ ؟ ردیمهج هقشانر تالکشم ثوحبه

 بؤدیآ سام هل رالکو یراقناببناجایرلترضح اشاب ماظعاردص
 نکل 1 رارو وب ینغیدلوا لصاح تشفوم ید نمدنفا . راروسرود

 هر و امه فاق وا هشیک وب ناه .یدلوا هزد هد اشا فسو هسیدلوا ر

 . رلیدلروس لیدم هليروص شیاجم
 هلام جا در . یدشمالریف ندر هد ؟ییش لصا - اشا تحذدم

e 
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 ظفاح هرکوص ؟ یدیاهن بیس اکو ۰ یدرویلیوس ینایدبت كنیرظان
 مهم یسهلئسم هرک اذم هلبا یرلهقناب ینجا یکیدتنا ثحم ككب دم

 .فسو . یدرلشمهعا سح بو ودیئر ردق هن وکو یدکرک قلوا

 .یدما راپ هاشاب تحدم . یدلکدمدا انف اشابفسو .یدرویجا هباشاب
 قلاو دناع ها ارجا هلراتکرح زسلو كناشاب مدن دوم یتح
 . یدرویردنوک هاشاب تحدم ندم ا قولوص

 هل رادنحاما .یدشمه یاب هدكي وا « اب مد دو « تراه

 لزیک كنسهلربدشالقازوا ندهیلام كناما فسو هدنساننا ءرک ! ذم
 .یدروم دی اقا ص اشا تح دم ؟یدنآهب رنو «طقف .یدراو یرلسس

 . یدشمروص هلن ربح

 راذتعا اشاب بلاغ نالیروم هجو هلام ارظن هلاح وش بس
 ؟ یعرادب دهمهلبا

 ۱۳ و لوا ارد ء اما لکد مولعم زونه
 هدییالصف كنشيا هماربلا تک رخ هاشاب تحدم نارق رس

 ,ینجا كننادراو تلود قرهلوط یی رالاقص اشا تحدم . یدشمر و

 هلبا هقالع كي دم ظفاح . یدتبا حاضیا یراروذح ی ءدنییدوت ءرالا
 .یدروسرتسوک یراهطقند ود ص بودالک | لزوک هناشاب تحدم.یدروسلکید

 و ییسهعلاطم قرهلساق هنظ هقساب نوتساشاب تحدم

 هنکیدلردنوک ندنفرط ناخ ز زعلادعدوخ یو ناطاس هدلا و كکب دم ظفاح

 ,شمشود ندزوکو 7 ن رفرس « یدهسالوا هل و . یدیا علاق

 ,یزو ما كشيا قةح ؟ یدیا یعریایهدا تراسج هرایز یر زو
 . یدیا یک ییدتا نظ كناشاب

 هثداشا نوع ناسح ناولو .دهسور قلارآ رب كب دج ظفاح
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 : كم هوس هلک هدنن ربع قیاس ء اشاب تحیدم . یدشحا ثم

 .یغیالوا یلتدح هناشاب یوع نیسح كز زع ناطاس . یدرویمهتسیا

 هد یتک الف «قمربجاق یشر, قجایالوا قرهنولوب زسطابتحا . یدرویلپب
 ۱ . یدردنا بالج

 ٩ راردهدلاعهن ریلی مک ردقون متبسانم هجردوا هلبا اشاپ هثلاو

 ٩ یمتمعل زا . مردا نظ ی راقج هلوا تحار .ردلحم راداوه هسور

 .ردقو شیلا یر نا نما . 5 یاد
 . نوسهلبا لاما هک ماموا هداشاب ینوع نیسح

 هنود .رویلیدبا نابمرد راتیاکش مظع هدرابوتکم غیدلآ نداشاب 0
 ءردشلک هلوا یعولعم كن هلح كحوک كو ؟ یدنوقود یمدخ یعزآ

 لرو قلارا رب زو ا راه ی رلیدنک یللسب یلاوحا لوساتسا
 حفر ین ی كلک

 یک هسور ؟ راتوسبای ه هدارو مه . قو هلس مریخ .. ای

 هدقدشلاق لس چوا هددادفب ء زا ؟ یمرولیریتک ماصوا ندتالو
 . یدشمهل دشیا زعاکش هب

 N ورا اک كياشاب تحدم كل دم طفاح

 شک با هقظو یصوضخ اشا تحدم نالشالک | ۰ یدروسزهس

 هکو لاح . یدیا هدش رویم قءلبحا هیاشاپ . یدروین همش ندنسلوا
 .هدتنس وا هداشاب تحدم « هسروهلوس زوس هلملزااروق رده

 هدنرار یو یی
 .عاقا لصا یاشاب . يدشعاووا هلص هتشفا ۾ یدشمهمرتک

 .هنشاط ناسواط ندهحعاب هلوط بوقلاق هر هدومب ۰ یدکج هلهدا



 ام ©,

 هارو هلرلدبما هتْساب كب دمع ظفاح ول . یفرولوا نکا

 : یدکحهدا توعد هقاشا هد یاشاپ خا یدشاک

 هلا اساب <« هسهزال قعای ه نوجا یە روشود كعد دوم

 وک ناسح . یا ثكعا و قرهشالزوا یوخالک |

 نوک هقشاب . یدزملدرنتک ةلوناثسا ندهسورب هلئروص قاب اشا

 ۱۳۱ ,EEN E جم تراز
 .یدشمهمهرجم یشر . یدروینوروک زسهسشآ « نکراقبح ندوق

 ؟یدکجهید یممدمهلواقفوم ؟یدکجهر و باوجه هباشابیوعنیسح

 . یدراشعالاریص هنکوا كنسوق قانوق یرلاغا كناشا تحدم

 هرازفحادا لها كب دم ظفاح . یدرارویدیا لات ندرب هل وس

 .یدشم ردشقبصنوتل | رر هنیراج ووا «نکزنیهابارا ,یدشمیجا ندنجم"

 .یدشمر و ه اغآ فسو هدهدیج کیا

 دم طواح نسا یرلهدر هر ندراقو <« اشا تحدم

 ۱ ۱۳ شا تا < هک رشالقازوا ایارا . یدرونلهزوک یی

 قفومکع رک وا رایشقوج ءدنفرظنامز زا ندنیرقرس .یدشما مسی

 هنس هبا ثحم نداشاپ نوع نیسح كابرقرس اشاپ تحدم . یدشلوا

 كب دمع ظفاح . یدرومهردسک ییکج هلک مزال كمر و اعم هب

 ؟یداهب یاب كنساعاب دوو ایهتششو لام ؟ یدشلک نوح قدك -

 هحارس نداشاب ینوع نسخ ؟ یدمراو هدیرلهحفص هقشاب كشيا ۱

 باوج كرهلنوشود ییفارطا رلدون نولو ؟ یدیا یعرولنکح

 . یدرابش مزال كلرتوم



 8 نم

EL 

  ۳.قوک هنشراهچ یعتللا نوا كن رخالاعیر ی-هنس

 مولع هہاط کهدنرلهس ردم اف  Alو ناحیه ر

 ندقراروواص ییرلکتا كنسرلهبج « هدنتلا كنىراقولوق یراباتک .
 .هدراهرخ شاط « راحنک یقراص ندک بوک زیمادص « سس .
O ندراسردم ؟یدرو لوا ه ؟ یدراو ه .یدرلروشانساق 

  . ۹لیصح هدنولوا یر هاف هدرپش هلا «لط نانا هدهسردم .

 یدرارویلیدا قوس هنفانادیم یماج اف « رلیدنفا نلک نوجا .

 تفحو ۴ رر هدیراقدنصو هحیمکح لاو لیشا « ینمرق كراهباط

 .هدرانالوا یرارولءووریرا.یدراو یر ( ووتشم ) ییازجا لزوک

 ز | راناصا راناغانای كجوس هلا قوتلوق كتر ۰ یدلکد قو
 عماح یرلهبج هایسو قیزاص ضا كتهبط كم چاق ر 2ى

 یدروم الاغلاد هدننادنم .

 هبطخ یتسهقرا < هدنجا عماج « یدنفا یصولخ دا یاورش

 یلعو قطصم نلبوس یرلقدلوا یلرهشو . یدشمرو ا نانوقوا
 هنشراهج كيهللط : یدروشادلصف بوشوروک هللا هللطییا هدنمسا

 یراهلکهعاهجا رب مهم هدنجاو هدنسیاوآ مماج لوا ندراسرد یوک

 یدرویملیب ینغجهلوا ه یعوج . یدشملبشهلزوس لوا نول ر ۰
 .ندنفرط یراثادقرا « راناقبح ندراهرخ « نوجما كمتک هسرد

 .یدررولیر د رعشف هنعماح اف  UYهد ران رتمم لی وز

 .یددع كرلن ابالب وط هعماح « هدنشآ تعاس ر . ید رلقج هباح تولک

 «یدشع هلربس هنساق را كربنم ار فاو .یدشمشالهح راق
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 رابش و هعالوق بولک ندراشید یرازموج ییدوس رب هدارا
 .یدرلرویدرکس ه یراشید هلشالت ندقراروواص یرلهج بو اداصیف

 اتمرح یا رص .یدشش دىعاد حاللسندهحگ هراناا هدر هسردم ۳5

 ملست بوربتک ندننوک یستربا راز یجدرد نوا كرخالا عير

 عیزو هب هلط جاتمو راکب هدنشا تعاس چاق رب < رثهرات یيدسا

 هب < رانلبدبا هش یرلام 1 حاللس هللا ہرا یرلفدلا . یدشلدا

 ؟یدراقج هالحالسنوحما ه .یدرار و هملسیم رلکج هدک هب هر ءیع رلقج اباي
 : یرلشاب هل . یدشمالوا هلب نهتسیا كم رک وا توروص یو

 راہب كليا ۰ یدراشعد . زکسرالک | بونءهرک وا یحابص هنشراهج
 یدرلشمر و لاسخررم ر ههاشداب ناتشاط هتنارس زداس هلم الود

 6 یک ییدمرو باوح هاسداب . یدرلشمهتسیا یلزع كمظعا ردص

 نک ربنالب وطهحماق یسه هتشرا نه ود هنما رس شاطکشیندلا قص

 سه . یدرارو ب روص هتسرلرب رب یدرلرو هملس یتفح الوا ه الاح

 ۳ یک تک احا راتو د یدرویقخ ی رم نداق
 . ید درار وشرق هرات ال رضاح ۶ 4م ۳ را همهداصم هدد دود حت رص

 .یدروسر :دنرا ی راج كنهبلط یمالو اودعماح كس دنکایح و ۴-۱۳ هرس

 ؟قحالوا ه 2 رس دمک یدر راو ید معا كنده هه یدنفا رص هلح
 ص

 .یدر ومعح ادصو , سس ندسا ورس ٠ یدر و رل هققد .یدرار وسد

 نالوا یر حس ندشرپ 4 ۹ ۰ ید وب نی رک ود ارتش دد

۳ 
 سمشو واص هک رط رر « هڅوروک ی البوش یهلط < راسردم

 . یدشمشیراق هدرلهحاوخ ضعب یحاباب هنحا كنهلط . یدرلقح هلوا
 قره اق ا 2 رایدنفا . یدر رل یک یتتا رلهجا وخ ۳

 کت هنمک - ؟ ؟ یدمک رانو < اب ۰ یدرلرولبوس راس دار هک هاتع
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 لوا ندسرد . یدراشعالحالس : یدرومراو لید کم هل وس زوص

 هل را اط و و رب یاورش . ید هعهاح

 تدثم هدی ادم طوف . یدروشادلصف راش 0 قرەقلاق نوشود

 .یدروی رس یربلا .یدا یصع یدنفا یصولخدما . یدقو رایشرب

 ووفق شاورود ردف را كعماح « یرازوک : یدراو یرلکدهلکب
 . یدقجالوارلنالواكح هک نداروا .یدشملکیدهننرلءدر ویقیزمرق

 عاف هج وق . یدایر ید هساید | شالت رد هب . یدروبحک تقو

 كرلن و ء یعامجا هلط . یدراو هدراعا یک ینیدلوا را هدنسلوح

 رک یدراز یشک ییا ر »یو زاتتوتع مرک وم ىدا قل ۲
 رلیلن مع کی « یدنفا یصولخ . یدربلم هک قانازوب نو وا ندرلنوم
 هلطبوراص قیراص هتیراشاب لر هریک هنتفاق هحاوخ ندنناکرا یتعمح

 یالاقرق هدلاوح . یدرولکب کی یران ال وا روصتم یرلاشراق هنسیرحما

 . یدلکد یرلکدهلز و ؟ كنسدنفا هد یر چیه ران وب . یدراو یردع

 هد یسکیا.یدرولکب یب اض هلکب لاک قمات « یدنفا یصولحد

 هدنعا وق كناشاب ی ماشقا ید رلکج هک غا قراراص قیراص

 ظفاح . یدروسروک اف قعضو ءاشاب تحدم . یدراششلزوس
 یدشلوا رثأتم ندننااشفا یلوا نوک چاق ر كك دمج

 6 هکدحک نوک 1 یدشمرتک تعانف هنکیدحک كنامز قمرود

 ینیدزاب ندهسورپ اشاب قو ناسح . ىدروش لس كتکلع

 . یدروس دا هصو یتسهمحک هتل رح بودا بوااي هر وک

 رکسعاتفقح . یدشهروس یرابا مام راو رکسع هدایز هدلوساسا
 چاق هارو هاروم . یدراشل دنا قوس هرادودح یعوح . یدقو

 هداّمتسا ندم ولع هلط < اشا یلوع ناسح .یدشملم رس رکسعر واط



 بس ۷۲ —

 < ًاتاذ , یدشمزای ینغیدلوا شمحک ب واک ندقوح كنامز كج هلا
 رلحالس ییتوف هلا E تحدم هدكب دمحم ظفاح نرفرس

 ندب ی رالقع هل رابلت امع ین < یسهلئتم هیمازبلا تکه داش رو

 ین راشادق را هدنجما هحیک وا اشا تح دم .یدرداتیافک هنسراهعانسوا

 ا می ام لی هک وس قفس شمالا وط
 . یدراشر و اعدتسا ناه ههاشداب ندا له

 ا نایز ین هراع قترا . یدکحهدج ندلا تكلم

 ۱ شرق راع هناتارجا ییدشاطکعب لا یمه اض
 «یدراشعالک |یتیضولرهدیابلج یییاتسرخ. دراز

 ی شا لس هحرا هحراب نیلحاص یرهراب نایب هتسیا و سر

 هدب E کی نوا ثلا وس نح . یدشمرود

 .یدراشمر ورارق کما ا هنعاحص عاص « یثیا نایامال, راساب

 مرح بوحک ی : یر ندلاوش .یدفو باس هدهامرود مه

 چ وا ېا هدندنرزوا یثاپ هنس . یدرلشمرک هنسهنس ۱۷۹۳ شلک

 ,یدشهقج مدیرلیا ل والاحسرهلرفص : یدشمحک نامز هدایز ندا

 چاق ؟ یدمراقحارود الاح . یدرلشعایاد هتسا روا رخ )میبد

 یلتدبش bk كنسهرادا حدب دومح هدرلهسردم هلراکت « ردا

 . یدرویرود بولاي رل هشقانم

 هكنيمج : یدشعارواد یالقعو یلکراد هعفدو یتیعم رلبانامعیکی

 قهدنفرط ترد ثاوساتسا هللروبص رر e یرلبوسنم زوک قحا
 هدرا هردم <« یداهدرالا هدیعوح كراش . یدراشل وا دب ص هرل کت

 هدصتمهعا 2 ركح هب هس 2 ا وک قبحا < رابدنفا ماعس رد

 م یدراروناص هنراشادقرا ی راقدلا هدرانوا . یدرلشم رب دشاب ای.



 و

 . یدرویلوا هلي یربخ كبارس هلمظعاردص ءرو وپ هک دو تم
 ندیلاع باب یمظعاردص « هب اغ ندراهع دید بوشلاح هوب نوت

 یرکسع ر ا هتدک اشاب مد دوم ؟ یدا یلکد كم هلءف د

 اشا یدع سدا كس وع ناسح ؟ ا رس . یدقحهاماب و وط

 زب زعلادع « دوخایو كجه هلزودراشیااب « كج هحک هلا ودرا . ىدا

 . یدکجهر واک یهربص قملقاب هتناحما كناخ

 . یدشل رز دیالحالاس هلا بولاح ا ندب ون هتشيا یسهلط حاف

 مظعاردص هدلط

 یراق ال و گه . یدرارویماپ یغیدلوا و كس قح هلی

 » راهجاوخ یدهرو « Ns نهج نالیاق هس رلارا ۱ یکتا

 . یدرارویچا ثح ندرلیش یلدت او نبرد
 لاو ما اب یدز وا هک ددک نامز یدنفا یصوالخ

 هدهلصو ؟ یدشلک یلاح ر هت راسا هوو ا یدرلشمهلک راک اضو

 6 کلا : یدشفل | N بولور وق ها هنملع

 هدنواا رخ هدنتفو ین هلثسم مظعارد م . ىدمزالقملوا یییرای یئ یھ

 .یدرولوا ناما یلاح كدنفا یصولخ <« هسشم هل وس هیاح ز زعلادع

 «یدروبع 4مشهنس راکج هم هتسیا قعوروق كرهرس هشن رک بوژوم یتسیود

 لمزال دا هتشیا طقف . یدقو ناکما هتساغادلآ ینسیدنک كتمج
 یصولخ ۰ یدرلشمهلک هقبح ایض هللاک هدلاح یراکدتاهلاب نام هدنامز
 عماج < هدراشید . یدشملاق هشاش . یدرویماس ینغجانای ه یدنفا

 هداز ییاورش . یدروشح هقوع یرادص لبلمو رنک هدنسل وح

 ء كج لک یمتکالف رب هنشاب « ماوا , یدشلوا قا نوئوسو

Eدودا |بارح ندنشاب ینوواق ؟ یدقمحااب  

 . یدراشمریجک هنشاپ ینسف یلشراص راهباط یهدنای كنیدنفا
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 دا توشودهفلساط .یدب دما یعواه یراشیدیدنفا

 یلزو یاو راک ایر یيدهعا تما لا هدا د یار رک شک اپ

 الصم « یدنفا فیرش یزو یرکسضاق یلوطاا ندرامامسرد

 : یدشمس هسرزوا كمر كنراساط

۳ E 0 

 , ۰ یدرویدنا دارا راهاطخ ندقراریب یزاغو بورشاح هد

 هدنشاب كرعاش . یدشمقیح كم لاک قمان هدهنرزوا الصم یهوا

 یدراو هج ر کسا شلوص یرازوموا هدهدنربص « قیراص لشي

 .یدرویلیحهسییدهرتت كس رالاقص و كس رالا كاك اضنارودهدنشاب ینای

 . یدشلوا یک ربلپرس وص قوفص هنکه روب ناناي كنیدنفا یصولخ

 تبقفوم . یدراشلک اض هلکب لاک . یدروشروقبودا هشیدنا قترا
 قوح نددنفا فیرش یحروک یدنفا یصولخ دما . یدزو هدزو

 فسو هدا زمش « هجاوخ . یدراو هد ېح . ید درو دیا هش

 ۱ لک دن وکه با رس. یدنار ویل اص یک یحاصم كن دفان دلا نع

 تما قرهلوا مالسالاخش یروز.یدشمهتسیاكمرک هنتبمج رابلن اع یکی
 . یدلکد یشر همشاب ندتعاسوا یک ییدهل د ید

 ندندوجو كرءهردشکح هرک چاق هاشاب تحدم یمادا و

 .یدشمءلوس ینفیدلوا لمتح یسمروک ررض بویمروک رخ كتکلم

 . یدشما وا ۱ هن اشاب تحدم ء كعد

 یسهربضقلننغراد هدا وش . یدروملقیص یناح كندنفایصولخ دما

 كنیر رب .یدمزال كما هرادا عضو .یدشلوانالوا . یدنمهل وا

 یفارطا كن هجاوخ فيرش ی حر وکه لکب لاک ی ما نایزوک ینیدلقم هنس رز وا
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 یکسر د كکب اش .یدشلاد هتسارا راهءاط ناداشوق یوراص
 :یدعلا هرانک رب توکح ندنک ه : ید دمر دشو رود

 : ك اض . یدشمروص هد ؟ یفدز یحر 9

 یزاونم . رد ات و
 كنك یه .ردیالقا نهتسیا قدا ثانروب ضازتع. ردرفولسم

 یدنفایصولخ . ریلیقاب هنماجحاهرخالاب امآ . رونلوا هدافتسا ندندوجو "
 هدایز . یدروبلیوس یلقح ثایض . یدریلماب هرزوس نهلوس ییطنم

 : یدشمقبح هنیرزوا شاطر هدیاورش ندهمروک موزاه هشقانغ

 لا . رک اهنا: الا رینکت ندلکوک و ناح . سالا ۰
0 

E ۳۸یدرلشمالشاب گم تن هل اھ هملط هج راک « » 

 ى ناد سران ی یرخ یدک
 یدنفا یصولخ . یدرویدا قاحتلا هتعمح ناباق ینحالس ندفانصا و

 : یدشع هلکیا ینسبلوح حاف هلیسس روک قوچ
Eندهب هداروب زکسم رب . نملسلارشعم یاو <«  

 یالقتسا قوقح كتلمو كلم و . زلکد رالفاخ ؟ یدولوا عاهجا

 هلسردهدنامز رب هليون ؟ زکسرویروط هزکنوک هب .یدلوا ادعا لاما

 هدنرشحم "یدایا كرانابتسرخ مالسالها ؟ ردیعایدو تیجرامشلاغتشا

 مسق هنتیهولوا مان كناشلامظع هللا ساب یا . رویروط بولوا نویز

 هلازا یرلدوحوو یقمردلاق ندانروا یر اک ۱ ثعاب هلاح و . مدیا

 ؟ ردیلکد تمذ ٌهضیرف ههل كا مد ٌهقارع هدروغوا وو كلا
 ۱ کس روط 1 راتروع یدعا



 ا ا ری

 قما ناشیراق هنسرپ رب یرالاقفص قرهرود هدنرز وا اللصم ی هدهب وا

 شم وا هک ک دنا غاص « كب لاک

 تدوع هزمرلرب ه< ال وا قفوم . نوسلوا زمدهع هلهالا

 0 . مزال ه سرد یربع ندو هز . ز هما

 : یدراشلا کت یدنفا فیرش یحروک هللا یدنفا یصواخ

 .۱ رک ۱ هللا « ریک.۱ هللا
 ê یدرارومر و مالاس 2ا ولص رل هاط لس قاب هدیرلهرانم حاف

 سس ر ندامفه . یدروسزکب هنس رل هلا ۳ ناثوح مولع هلط

 ی دشسلدنشفا ئ ف كسدنا یصولخ . یدروفح

 ارت 6 ندزمکیدد ۹ زکسمرر وتلاکو ؟ یکتا هر د

aقح اک رژوا كزکر زر يه ؟ رکسیمزعا 0 ناک د  

 . ردشع وا هولهسور مظعاردص . لههلا لالا . ردراو زفوقحو

 .یزلاعو یراز بوامروط . یدهلبا لالدت یتام سوم « للد یلود

 . زومهللاباحح بو هنا رخأت هدقعاص هبناحا یخد
 :یدشرشاح قوعو قوغو هلسسروک اهد یدنفافیرشیحروک

 . رک دهجحر . ردنابطدب سلبار هلوتم وا ید یمهف نسح

 یام ماعا هالا . ردیشاداب كمظعا ردص . ردشعوا هنساوعا ناطش

 هتخبشمهحک وا . ردلوفشم هیراضحا اوتف نوجما تخورف هیولهیسور

 . ردع ضرف كمهللا عقد نداوتف باب یا هللا ماع یولغ بوراو

 یزو. ۰. یدشم دربحع یرلشید كن دنفایصولخ ناو رش ؟ز زکسرد ۵ هر

 نادم ءهجاوخ فرش یجر 1 شا . یدشملبس هک یراصیاص

 بوت | هنملع مالسالاخش ندبرسح طرف ( هاض هورف ) ء لکد
 یغیدام ری ی زاغو نوجا ی .هدیاف رو ا یدرو و وط

 هو ته SE یه ےک
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 یحروک ءامآ . یدلکد تادز یا یدنفا نسخ ماسالا خش. ید زس همش

 . ندنطوبوزوا مد ندتس نداملقص .یدزمهلوا لسحند وا هد فیر مش

 ؟ ید ربلکهب ندنلا «یدریلیا ایه هدنامزر هل ون ناو رش .یدروس داثحم

 ؟اپیدزمار دنال وب ینقد ك: هباط تبورشاح « هيد ردایر لها مادا و

 یتحلصم كرهدک لواقایا رب .یدرارومارودهدنرارب بوس هت مولع ةبلظ

 . یدا یییلیا مور یعوح كتهءاط . یدراروشتسیا ثمر ویا لح

 . یدشلب رحک ندنراحتلق كنمرلهتموق رافلب یراهلناع یهدناتسراغلب

 : یدراروینولو رضاح ندقوچ هثبش رب هلن . یدروبنی یرلچا
CRهراهبزدم هد . یدتک ندلا ند . مزال 3 لرد  

 شمالاق هلام ["] . یدراشمر وهج سر ( ی راهلحر ) بوشوق

 .یدکعد
 فرش یروک . یدا هدک ا هرادا ینسهرک وص ندو شيا 1

 هلا یدنفا یصولخ دما . یدشمشوق هنسهسردم هیاعلس « یدنفا

 ییعودهنشاب هدازمش < هدیرلهسردم حاف ین وسم قیعح زا لا ۹

 نت . یو راشمشن راق e قلخ و ه.اط ناک هیالع بوشاط

 0 هدحاف هده املس درز و ا هي اماس ار

 یرا.حشیام نلک ندحاف 1 یدرعل و ود هرللو مولع هلط ندشیا

 دی زباب ۰ یدشمرتسوک ساب لاح ینیع هدهددیزیاب < یدرارولزوک

 لانهریحک هنغایا یرالاتسو > توت ینسهبج ندراتش هسردم

 كنم زونوا شپیرکی هدنجما تعاسقحم رب .یدرارویوشوق ههیناملس
 هقوع یرلادص رسک .یدر ور ریشاط بور دلوط یراقاقوس یه را

 هدهبلط « یک یرلهمر ود ناغزق دارای رب یکی .« یناعاج جاع [*]

 ۰ شەرلررت وهچ سر یرلهلحر هدی ران امز ا و
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 < هبلط . یدروییبای عاجا ینکیا هدنسیلوح هیناملس . یدرویقیچ
 . یدروسای شيام هدنسهراد ناکراو بدا

 < قلیدنفراص هما < راروی رو تام ات ° رانایا اق ی راناکد

 خش با اشاپ مدن دوم مظعاردص هغالوق ندقالوق . یدرارویما
 فیشک کیا هدیسه .یدراشمتشیا ی راقلانف كندفا نسحمالسالا
 رارزو قيال هنتنما كتم . یدزآ ر وا تعا یدرلرو همهتسیا

 ا را FF ر. ىدرلرولا اک بولامرود كرەدىا بلط

 ؟ یدقجهلوا هل نامز وا . یدراو هدقعوق هنطرف رب

 یارس ه>ععاب هلود « ناخ ز زعلادبع نود هلحع ندز دل

 تی نببام نددحک ی هدنساقرآ یولاص هدیاعم كننومامه

 كن ولاص ( نهحولاد ) <« اغآ مار 1 یدشمحک هو و اد زا

 نک رحک هنسهرتاد راکنخ هاسداب ده یدرومرود هدنک وایسوق یلماج

 یرخف . یدهدنسادوا ا كب دمع ظفاح . یدشعا هلحع

 .یدرار وب داهشقانم ینتک رح مولع ةلط « هلراکب فطاع بتاک شابو

 كکب دخ طظفاح . یدقو یتامولعم تاک یرخف ندنسهلئسم هلط

 هاب و . یدروی دیا تربح هدكي فطام بت اک شاب > هس رلکد هل وس

 کا یمهمو ورخ امسر ارس كمظعار دصندنلاع باب «یدب هسلوا یشرب

 . یدرارویمهدک هنسیرلیا رلکپ فطاعو یرخف . یدیهدنجراخ
 هلا 7 یدا یعرحم قوح ثكهاسداب < كب دم طظفاح ا رق مس

 زیزعلادبع ۰ یدرارویلس ینکیدحک بوک راش ینخهدنسارا ی رقرس

 .یدربلی هلواشعا رومأم هنقیقحم یصوصخ كن هلتسم یب دم ظفاح ناخ
 ینسیجنیام یجنکیا هلبا یاک شاب ندنناکرح . یدیا ناهج هاشدام



 E ی

 تودالک | بیرع ر یثیا « كب دم ؟ اي یداکد كحهدیا رادربخ

 هننرارسآ امزاع هلط مزخا هوان کناض , ییزوندیا هو
 ۳ ن هدیناخ زیزعلادع رود .یدرویلکید هلتقد كب فطاع .یدققاو

 ندرلیش شل دبشیا بولیروک یراستجا هتک رح هنوکو كنعوچ
 ا یربتدههس شب نوا هتشيا هاشداب ون و . یدلکد

 یدراشمروک رل هقرتناه نودنشیاراش قوح . یدشمقرح هب ینامع تحت

 یرلکدتا نایصعهنرایدنفا قرهالقایآ ندر كنسصز لوق « نکلو
 تالمءهیبط ربع هحراب رب هدنلش تاک دم ظفاح . یدشمالوا عقاو

 . یدرویرود نودا نامأت هلن نرفرس « ل . یدروقوق

 ندمادا ر یرغود سود یزوا یزوس و یدج « یک دم ظفاح

 ؟ ید ارس فاش

 قرر دلاقشاب ندتک و شرتسپ هدو اه یارس ندنمولاریمازس«مش
 بودا قشح یشیه نامزوا . یدکج هلک هنمشارغوا هلسهلفشم یعو

 یدراویئالت قحشزا كکب دمت ظفاح .یدتجالوا لباق قملشالک |
 ندوهوا كهاشداپ « قرهردلاصهنسهرئاد راکنخ یرلاغا «بوامرود

 یدک رک قلوا رس رب هدنو ۰ یدروب ردروص یننیدعایوا بونایوا
 یعررلدح قمشلاح هذوف هرس یهدنسارا یعسام شاب هلهاشداب
 ؟ یدا

 همس ص وصح رو وا نبام « ز زع ناطلس ۰

 ی رهسلا ںوراقح ندننربصیسیراتا ندشاق اج ء نامز ییدحک

 نیداف ( وتسر ) كنيدنفا دم هدازهش . یدشمهمروک موز کمیک

 قبقحم یراربخ ضعب ییدردنوک یتفو رحس هناطلس هدلاو هلشلالد

 ه یدرونسیا كما



 و

 -قدرومدنا تماقاهدنشاب تلا كنس:راذ دهع یو یدنفا دنخ

 ةنمرکممع . یدرولوارادهقالع تف قبص هللا یدنفا دارم دهع ی

 یتسهطدارهلنا داف لها كنىدنفا دا . یدشهردن وک رلربخ هلال وه

 هراخا یهو هه هدرانوک وش ناخ زیزعلادبع . یدشعا رابخا

 شاپ هیسور ٤ ایرتسوا ابیقمت یتسهداح كينالس . یدروشرو تىما

 مددوت بیلاع باب كقراسس سنر یراظن سیر نالآ هلبا یرالک و
 هرکوص ندکدتنا در رازللکنا ( یمودناروم ) نر یرلکدهلیا
 ۵ یدنفا دادهع یو كرازیلکتا .یدشلوا لصاح تیعضور عیخف

 كه كباخ ز زءلادنع هلرابتعا و .یدققح ینیدلوا یرارظن نسح

 . یدروسدنا باجما یسهلو شیدنارود بورود
 هک رر ولا ؟ یدیمراو یشر نابامهنلواقف ومهد بولیدبا دا ص هدا د
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 ناود يغ لا ا هنسوشراق ر 1۹ هليا رقرس ؟ یدیا هب

 ینیدمهلو تراسج کما ضرع بو هلیوسهنزو كن هسمیک قرهرود
 قاشوع ناح زر زعلادبع E ندقعازوا لبد هرلزوس

 : یدشلک هلوغود هدیرزوآ رهت.

 یالفاب کءدننلآ كئلد ؟ تان شک ك٤د هر هس گام

 قحا . قو كغيداي یربع ندقمامراقح هادم قرهوب بو الاپ

 كنس ره ید م اپ اکی دا نخ نیشعاردس ۲
 بودشیا ینتاعس كعدن ندلوصو ندغاص ؟ راو كهطبار هن هلکنا

 زار وی دنا یاسا کشو ف اا یی هک زد

 زا 0 شعا هب همک , مظعاردص | مری دنا لصاح نه لیصابن

 ؟ ردها « هسلکد قا راکضغ

 ۱ ا بول | هرذ هاکن «نعدققا

 بودا دانتتسا اک | ۰ ردرفاو زکقح كمنو نان هدمرزوا هلااسیع

 طفاح اسب مد دوم هاتو 2 مرو دیا راسحا هنضرع

 دوم . ز یاک اخ و ینماد ناهج هاشداپ زر ؟ راس هاب نر امد



۳ 

 و اشاب مظعاردص 1 رک قلوا دنعل ندراز هتیرلهبنس هدس اشاب مد

 ضرع نده « لاه ؟ ردهدتحارتسا نبلاب هدنسهاخاحاس تعاس

 <«شعروح هننزو سر ی راهلحر م ولعهللطهدنسرادم ماف . راروب هجا

 یهدنسلای ( كس ) Ee شاما .رور دەرت اشا یزاوا ربکت

 ؟ رول و رارقتسا

 ؟ شا یماصع هتنطلس تخت مولع ٌهبلط « یاو

 . راروسدنا زاب ندیاهح هاشداب

  هلمامهاهندوجو .یدشمالرفندر دس ینیدازوا ناخ زب زعلادمع

 هنرزوا یلاخ کدر یرلحوا قرهلیحا بولوزوح رایلوح نانالود
 ی ا ین رازوک لب دج طاع . یدشقراض

 ا راز راز یرافاآ و لآندندم كناخز سلادع
 ۱۱ بروم هاشدا فعالا یراسوص ندنسافزا كنارقرم

 : هجوج . یدشوروک یزو یلایو ناقیح هنیراتونوا

 - < كرهید . راو هللا لوس ندنس . هلوا رورفم « مهاشداپ

 ی یدشمس و < یدشمشلوص

 ه یرات وص ناحاق « هسد . لک هارو . مزهدنآهزاب هراب ىس

 رام .یدشع وده یرک هنسزو سر كره هرتيب لیعا سا .یدشمرشاح

 هنرزوا یراقایآو لا . یدشمراو هنکوا كناخ زیزملادبع كرەديا
 ےک بونوتروس هنیرازد كهاشداب یک رایدک زووا كرهلکما
 : یدشمالشاب که هل وسو . ee واي یدیلق یسهمر وکو

 ي او دلت اف ا ن هلضع ةن قا هاشداپ اب
 . رشود كم هل وس ینو عود : رسود E نوسلاح هراّساط



BN CM 

 هدهطواكرهتنروس ءراراو د بو هلکما كنم رات وص . ز نعناطاس

  كرهنلبوسس هجزساورپ لغان هجوج . یدرویقاب هنسهعود ترد
 : یدروینوا یک ناغاب

 تیمها ىلع . یدصآ نآرق .هراقارزم یرکسع هیواعم
 تاعر هباملع ناخ زب زعلادبع . یدلوا لیحخ دیک به . یدهمر و

 هنیدح 197 قمشیراق ik زدش یح هلم E شم مزا

 و نآ رق ةدیرلقار سم E ار شمهمشودن

 هجوج كن رقرس . یدرویربصیا یرافادود كب دم ظفاح

 هقبح ندءر نیزسک ۲ هلو لیعامسا . یدقوب یتبصوصخ هللبعامسا
 . یدرویدهلشیا یک قوا وولیوس ها نمر هجوح ؟ یدعط

 فا .۶ یفراو یتسانم ا عا تجار
 یمشمهلکیدیب رایدنک هجوج هرک و ص . یدرویملبیئر هلو كب دم

 ؟ یدشمشیراق هزوس رورک هبهطوا نک رورود بورود هک ید

 لصاب و « هل اهل وا .ىیدرومش»اي بوشیرا ىلقع هداکو كتب رق مه

 .یدشمالشاب کمر دوش ود یهاشداپ رک و ا ؟ یدش

 كرههو روسنوت الود هن راقایا لب نع ناطلس یدشط را ندراودهجوج

 : یدششاب کد دمع ظفاح راکنخ ا بوقبح

 . ربت راقبح شاط هسا 6 اما رارب د یافاقزاق ؟ کوب كسر د و ۱

 ۱ ؟ كرد ردمراو یربخ هد كيا

 مولعم هللا ف رطنم 3 مروب و وشود هدزکلوق هللا و 4

 . ردهحفاص . ردشملوا

 1 را هدیش ود ورود بولوشود یا هه

 . راو مرلکچ هبهلیوس . فاج ( ییبلخ ) اک

۱ 



 ی ی

 بیدگل اکح یرک بودا ران قرالوا تاقيبا كب دمع ظفاح

 یرللا ناخ ز زعلادع نالق زکلا هدقایا ق ةرهلراص هتیراقاط ماج

 : یدشمرهاح بودالباش

 ناطلس ] . كرتتک ىع( وفاص ) قباح . هداروا راو ا

 مداخ [ ۰ شمراللوق ییرببمت ( وقاص ) اباد نوجما تکا ج زن نع

 کم 5 یراهسلا كراکننج ۰ ید ام وق هنسهراد مرح « یرلاغا
 قراقبح هلحع ندن شا یک یو دی وفات یدرارویدک

 . یدشمالشاب هکغا یرلناو دم و ندننولاص ( نهجولاوذ )

 ۱۱ ۰۱ سام هک وا دنا لخدم كرب قتدشاشا
 نبام ۰ یدشمع ا لقب راک

 هفغمش و ندهحعاب موق ورعود هنس ورق مسایم بوتا ی راذاون دص

 ه یدا اشاب لبلخ روایرس « تاذ یبدتسیا كهاشداب . یدشمالشاپ

 هدنسهراد (اشاپ ) یهدنشاب غاص یارس یرازودنوک ء اشا لیلخ
 . یدشلوا یندروطوا كنراریشم هصاخ هدهراد و . یدرولو

 هداروا نکیا یربشم هصاخ « هداشاب یتوع ناسح لوا هنس چوا نوا

 ۱ ا ا یا یطا یتمرگیتقوبوروطوا

 كونو یلدانق ضا ناک هنلوص < كب دم ظفاح [ . یسهار اد یادم

 هد راقو اشاب لالخ روایرس .یدشمخک هرودروق هلْشالتقراحا یو اق

 اک مدارا ۳ هرو ینرقرس . یدروجا هلکرات

 كهاشداب « شمرحک شر وک اشا لباخ . یدشمهمکحک هدقمالک |

 ۱ د ید وهد ینسهلک ران شالت «یدایرواپشاب رهظم هن دانعاهحکی

 ۱ ۱ )ر وراك دن فا



 کک

 - هيد . رار وې رور هدارا یّزس . صدنفا یرلترضح اا

 :یدراویمسانسم سو د ا ها ل
 راش ر ء ال بولغ ا مو اسار سر

 ندان می دوج یک اد ا لک د ی
 تبصوصخ هدایز هماشاب نوع نیسح كروایرس . یدروبع الشوخ

 . یدراو یتمرحو

 یروتوا ندنسالوا یحاص الوطدب هدکلرکسع كنیوع ناسح

 اانا وق هدر رگ تب مراد ی ی

 هواه نيام . یدرکسع لعوا ری ردق هتاص . ید نه هل شک د

 : كب دمع ظفاح نکیاراردک

 ی راقد رو توعدهلدصقم مهم ر كنم دنفا .مرویملس یتقیقح هللاو-

 ندءرطاع ییدسشود یو لوک ر نیوشا وا می ف

 کلب . مردنا احد یزکمرو رارق . زکسراب هلوا بس هفمراروق
 تسح مظع رب مولع هیلط . ردقو وام وا لمتح . زکسرولم

 یمهف نسح هلمظعاردص . رویدک هننسونق مالسالاخیش . هدنلاح

 ] .ردمالسالاحش ييدد یدنفا یمهف نسح] .راروسهتسیا ییدنفا

 نامرف هیاشاب یدبع رکسعرس ؟ ولی هلوا نمرییدپ ه مز

 ۹ اب یدب هسلپ روس لاصیا

 هتفیدلوا هلرلنآ كلرکسعرس . مرویدبا ضرع وید هنامرحم

 ماگ هس زاما | هوش یکیدشود هعایا زوس ؟راو یحزگ اش هد دی

 ضرع یلاح تقمقح هنمدنفا هک و مدصقم . )هریک زوس همک یربغ

 . ردیرورض زکمهلبا



E 

 تک رح هلهجواوا ء هک مرویماییغیداواه تققح ن « امآ سس

 .ردیعطكمر و یاوج قوب مربخ : تبلا هنرالا وسلنمدنفا .مهدنا

 هللا شور و ؟زکسمرویملم هدیراقلرسلو كمظعاردص

 ا تیاکش وسد رولاق کلم هلا  OTمدوبل رطاخ .

 تلا اة تدوخ هسلوا لصق .زکسرویلک ندکلنمهملس یدمش
 هسرار دهن یراترضح نمدنفازمهاشداب کز کسریلم ونا . رد ردت

 < هرکی راتبمتو نا هو ؛یلکد قزاب ؟ راروی وا ۱۳
 ؟ یمرولا قشقاب قلل را ندتفادص و

 ی راکدهللوسكنات رقرس . یدشک | هتک و ایتشابااب لیلخ روایرس

 .یدروبط را ندنققح بو هل وسیرغود كم ظفاح ۰ یدرواکیدهلتقد

 هباشاب لیلخ هاشداب . یدکجهدبا دابر یتکلع هللا شور و مظعادص

 ا ا < هندی لاوس بوروص قدم دوج ۱
 هدنوناهروضح یعبط هد كب دم ظفاح .یدکج ههل وسی رلکدنرک وا

 ی اه
 .یدتج هالماغوا تلا یرلناسراو لید کما ضع كسيدنک

  Nكوس . یدراروقح یر ہو دص سعسم ۱ بام

 هلرابناک نبام هدنسادوا راظتنا كج وک که دغاص .یدراشم رک هنولاص

 او یدقا کنآ ندنراجدنا هجراخ نلک مهمشوروک ۱

 نالیحا هراناو درم .یدرلشمهلرلبا كلرهلک ندکلنمهمروک روایشابهلبا

 هناکدازهش « هاشدا . یدراشمالشاب هغمقبج هیراقو « كرهک یدیک

 وقیح هتسراشراق نزسک | ندنفرط رلادوا همع هنر ر صوصخم



 تی

 بوالخىمەر ینیدلوا قرهقاح تار هج رکسعاشاب لیلخ : یدشمر

 یک وا هلمضعت ك دم ظفاح . یدرورود ر شمع هلنمح ر

 مداخ ییا هدنساقوآ كناخ ر ادع ..یدشمالغاب لا قزم رتشوواق
 هدنسیرک ینا لوص . یدشمک "یراهسلاهاشداب . یدرویرا رقیساغآ

 ییشاط هطنالر یسهضق ن ول | صوصخ هونامه تاذ هدبرعر

 یرلشاف . یدشمالقارود زیزع ناطاس . یدروشاطحالق ر قیروق

 بونا یک ماج یرازوک یربا نادازق یرلقآ . یدقیناج قوح
 : یدرولراب

 ردقوزو ىنا طفاع اقا کی دک ہد و رکی اه

 زس . مرناص را نم هلک, د 1 هسرابوس لاح تققح بودک زکلا

 . رکن دو یکتا مولع هبلط . کرک وفا ی ی

 بذاک .رار دن وع ص هد نمدنع هسراقداص هدى رللوق . مرهدنآ مالاسهنس ەل

 یرالکوک .رارملس یرلودنک دعبنم هسرولشالک | هلناقفح یرلقدلوا

 . ردقود منذا هتساماناق كننرو بوتا كنهن زکشاواص هغملا

 موها هیج هتل یراولچو
 . كاتدا ولتک وش نامرف -

 کود هدر ینیدلوا كب دمخ ظفاح . یدرویلیوس اشاب لیلخ

 هن هل هلل وس قر هنلوب هدناقیقح نداشاب لیلخ كهاشداب نیرقرمس .یدشلاق

 زی زعلادىع «هکو لاح .یدشعا نط ینکج هدب الار یمظعاردص ی

 .یدروبلشالک |ییدتبا هدارا هلرادصتم هقشایماب یروای رس « كياخ

 لوا زآ هاشداب : یدرویدبا هش هدندیش رب هقشاب « كب دمت ظفاح

 یر. ندراءهازهش < هبقو ب یدشمقچ ندتسمرا# وات ن6هازپع



 ال

 كع رک وا بوروص ؟ یدشعا صصص یعرل.ش ر هزاکنخ هدیددلک

 هناقح یتسیدنک هما اما لیلخ « زبنع ناطاس ۰ یدقو یاکما
 هذنس وزرا كم رک وابوروص یثر نداشاب لبلخ ۰ یدرویدما رومأم
 ؟ یدراو یعرانهلح یرکف كباخ زیزعلادع ادحع . یدلکد

 زوک هلشاق نک ردق هیهجنراو هنسهرئاد ( اشاب ) قراقیح قدنیام
 ظفاح ؟ یدتلز وشاود یا راکدخ ۶ هدنخا نامز یهدنسارآ
 شعراص هنن راشاط ماه ناخ راد نک ر لير | ندر وضح «كب در

 قرهلوا هلصف « شمنک .ی راهسلا هدنفرظ تدم ی یدروسولوب

 یيدهملس كنرقرس قلطم هدیو . یدشمعع هتسادوا همهلک هدازرش

 ا ۰ یدیارس یماروش كلوش . رل ےک . یدیا راو رارسا
 ناطلس . یدلکددعتسم قحا شتوک هلر 3 نور هنط ریو هجرلزود

 و

 N هزس نا ؟ زیکسرو رود نولکید هدمشراق هه

 یرزواكنلا عاص نا رق وس . یدشمحا ی رازو e هسد ؟ یگ دهید

 لبلخ . یدک بودا 6 رک یش كره روس )۵ قاسوع

 6 هژراء دآ ربغآ ناخ زیزعلادع . یدشعا بقعل یی دم « هداشاب

 .. یدشمرک هنسهرزاد راکنخ كره ینولاص

 و

*+ * 

 هدنلاعبای یر ندنسکیا تعاس كح اص . یدننه هب هک و ا تفو

 هب الاکو تسه « اشاب معدن دوم . یدرویدا داقعلا الکو صاخ سلح

 بولوا هدیراهسردم هیناماسو اف یر ندحاص .یدرو دنا تسایر



 ۱ کا 8

 نالا تامولعم ندیلزک .یدقو هل یربخ كرابک هدلاع باب ندنهتع
 :قدراعمان واین رب اکا یراقدءالتوخ نیت ازم داش
 . :یفراروشهقو لاپ تا كرا .ننموق و تا
 هدلوساتسا ناک ءیتکرح مولع ٌهلط نایریذشق هجیلفارطا ھار
 .یداهدیرلدودح كسهو برص «هد لک >

 تکر ش ) هرارظان . رویا یاج « شعءلمد هزاناشاب دن دوم

 ندا مظعا ردص ۰ یدروسرو تاحاصیا ندنسواروطت وق ( همازبلا

 «زلواهرولوا هل . یدرومتسیا كمر ودیا لح كرءهرس لوا قایا ۳

 یرظان هلام . یدروک روا ندنسهعولو ندا قلنازو نووا رب

 بلاغ یرظا نواه فاقوا . یدشا لیوح هفاقوا یاشاب فسو

 حطم یک یتیدلوموا اشاپ بلاغ ء اما یدشمرتک ههلام هدیناشای

 یاب فسو هدنسیداو صارتعا ء« یر قدرت چوا . یدشمامقح

 . یدروبلقص یناح هدلاح اف كمظعا ردص . یدروقار هدکلوک
 یهاشداب . یدقو موزلهلس هاقوص هالکو سلم یشیا هسلاق هنسیدنک
 رلینجاوب < هآ . یدقجاراپوق ینسهدارا هسلوا لص . یدشُما ماقا
 یتساضما كنرظات هللام هللبا : هکیدرانکد ندقاط رالک | زوس
 بوتهلزوس هلرانوا هدیرظان هللام .یدراروهرد قایا هيد .زرتسیا

 دون « هسلوا هده . یدرومشاناب هتحلصم ولردر یک شمشالزوا

 . یدشعا منع 9 و اشا مد

 دنس قلارل نویلم رب ییدنهلوبق هجیازک « كهاشداپ نیا
 هلتک مش ءاشاب مدب دونگ .یدنمهل دیآ همش هرذ هنکج هب هتسیا یاب وتحم

 باس شا کو . یدقحهلوا شلاق هدعقوم لکشم هسهاشو و

۷ 



 اید هل

 ,یمهف نسح مالس الاخسش یدک د-مدتسهمشای تعاق.» یدشملوا

 هحیلتاطندنفرط هلرکش هدقوتلوق ینیدنالصاب ؟یدناذ لاصیواهیدنفا

 ینکیدمهتسیا قمشیراق هنشيا كمظعا ردص یر وی ردسک یقجن وه وار

 ۱ کم« نکل ۰ یمووشدها .ماهفا برا شادافرا هجا
 <راکبات نایند اشا فسو ییلاسرظا هلام : یدرالکد ندماط رالک |

 «اشاب عدن دوم . یدک رک قلوا شا اوعا هد قاشا بلاغ « ینلخ
 یکی هتیاخا تلود تادراو ؟رولوا لصن » :اشاب بلاغ « هسر د هب

 ی 6 مظعا ردص .یدروسررد قاب كرەيىد « ؟ رولکح

 : یدرویمه هلوس هجهدایز
 ٩ یدکج هسدیمراو « یتعفنم نولمر كنمزیور ةفیلخ هدو»

 ی داکلقع كل روشود هغایآ زوس كرههللوس یشولب و هدالکو رضح

 ؟ یدیا

 «یدروملم ین جهدا هب .یدشلاف هدنجا ر ناق اسا ےدندوم

 ۱ ا کلا بای یشراق هماشاب بلاغ هلا اشاب فسوت
 تلود . یدشمراو هیوشوا بو هع هلک | یدنفا نسح ماللسالا خش

 < اشاب لماک یرصم ۰ یدروبمهتسیا كمرتسوک هلی هقالع هنراشیا

 یرظان هجراخ . یدرویدا ماود هسلحم هيد نوسلوا سشیرهتسوک

 اشاب مد دوم . یدا تاذ یزو ییا ر نیا وس كف رط يا

 ز زعلادع هعفد ر ؟ یدقجهای هم . یدشلاق 7 ل کا

 لزوک ر هلرابنجا . یدشما مدقت دنس قلارل نویلیم ر هلاخ
 هل هللع تل ود . یدرلسشک ینجا رانوا . یدشلاق قباطم رهشلزوس

 هاک | هننزوب ج كناشيدک كرهءرکوا بودا ET ینلاح
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 هبوب ۰ یدراررب ویتهلءرپپ ناه ندرایش قجهبلوا . یدرالکد شوا
 ؟ یدا یر ريشا هن دقع واروطنوق هد رولوا یک ادم

 دوم . یدراروشاط هوهفو یاح ء ترش بوامرود را رسلید

 «( رلاپ ) هدیبه : یدراو قاروا راموط رب هدنک وا كاا مدن

 رادهقالعهلشیا ندالکو «نکل .یدبا یرافیلکت كنب رالک و ىسەسسۇم
 هد رلهس ودم هیناماسو اف O E سلم . یدقو نهروک

 ندرازسلید هتشهطوا مرگ ادم ه:یدراکد زادرح نده ا

 .رلرواپ .یدیا یخو مرح 6 رادع ت یدروسەکا ےل

 ؟یدراوه هنب « اع . یدرلرویشهلکب هلقایم هدننولاص یلاع باب هل
 .هرک اذم یو نوزوا كن راشیا مولعهللطینءاجاكنالکو «رادنمدرد
 ندا فلت هتک 16۶ دم حس .یدرار ودیا لمح هنس هش اتم كر هلب دنا

 یراکتا كنسەح كر هن هل رک یاراص < قلارا ر . یدقو یربخ

 . یدشلک هم لام باب یدنفا (فیرشیروک) روشمنالوا شع الر وماح

 . یدقو را ندناق هدنزو . یدشملسک لوک یزکب ی كندتفا

 . یدرویشهود ریدلف ردیف هناجیهو وقروق یرازوک
 .مظعا ردص .یدشمهلوس ینکیدهتسیا كمروک ییاشاپ مظعا ردص

 یمهمهلکب كنسدنفا فیرش .یدروسولو هدهرک اذم هدالکو سلحاشاپ

 ۱ : یدرویلک مزال

 ضالوا ییالم هب قصا راد لاک یاب .ردتحاصم مهر ماج نا

 یمسلحمیدمش .زکسرویروط بوروا مد ندسلح هسیا رس . مزلا

 زککیدتبا .رایدنفا كب مروییدا اجر ؟زکسروییده زس؟رولینوشود
 .بوتهلوس « هيد . زکر ویب هظحالم هجوا یتماجتا . ردلکد اور

١ 



E ۱ + + بس 

 یحدما .یدرارومهر و ناوج تبثم «یدنفا راروای .یدروینادلس

 «یدشمرونوک هسلح یاروا سلبهتسیا قلارا واك ندلالالح دوم

 فیرش هدنک وا یسوق كنهطوا صوصخ هارفس .یدروینود یرکا

 نیدلالالج . یدشمروک نک,شنلاح هنعالک | درد هرارواپ ییدنفا

 ۱۳ ۱ یدراو ا او هلو هما یدنفا ير تکی
 -رانایناطبولس ندنه ین رادتقاو ذو كنهجاوخ یحروک .یدمادآ
 : یدشمروص قره وقوص هناي . یدیدآ

 .رومش روس فیرشت نوع هتسهطوا راظتسا .یرلت صحمدنفا رس

 ؟ نک هب كم هل دا قاص ؟ ردە ناحلخو « مدنوا عاج

 . یدشلو یر كح هد هلکرد یدرد یدنفا فیرش

 ا ولتل ود وک روس فرت هلوش .لغوا یدنفاك ما یب

 .ردهرهزوا كم ربحک تک الف مظعرب هیلعتلود .مروبتسیا ی راترضح

 كم ن دلالالج 0 وطندنلا یب یحدمآ : ی دشع دم

 راو ینیدل وا POS نرد « هدقو ؟ یدرو لوا .یدشهرشاش

 هکمادام ؟اییدریلم هلوا 1 یدشعاسوا یییلقع هجاوخ یر وک نلیدا

 كلک ندقح ۰ یدنا قح هدقلاف هدكلينا ء رایدا ناسنا بح

 تدامش كلاع اسد هنغیدل وا هدر یی یزوس لوا 1 . یدردقم

 . ندهلح بور دلبح E ES یحروک ی کج هلس هدا

 : كي نیدلا لالج . یدربلیبهلوا شمریویقیج
 . نوسالوا صرخ هد هنل وب هدنلاعبای . هللا هللا ؟ ثاحع

 ین اقادودنوجما كم لوک. یدشع ادم هی د.ودیشقج هلشاش مظسلا لاو

 هلو ا هد كب داخ فلت افا ب زا ی رک سض اف E یدشم ریصیا"
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 .یګ « یزوس كندنفآ . یدقو قلناشیر كج هدا مکح هح

 هتشيا . یدب هدنجبا روماج یسهبج هلبا ینیراص زکلای . یدا هدنرب
 یدرو روشود هب همش ییدمآ تعضوو :

 .یدشمادلیصف هحشساو هحاوخ فرش

 ,ناکشو نوک + را یر افا یرونونوا لیلا
 .؟نکشمماس یار داف یا مع تمولع ةبلط . رد شو

 . مرتسیا كمزوک ییاشاپ مظعا ردص . راقجاصاپق یلاعباپ هسیهدءرت

 ؟یمراو هدعاسم

 .« طقف . یدشملیهشی را ه وص زول « یراقابا ثلک, یحدمآ

 . یدو بیش لب 8 شات یاص یا
 ..یدیوساوا یک تشک ا ا ا مهار ١ ی لات یا
 : ك ندلالالج . یدرولیوس یدج تیافب یدنفا فیرش « اما

 یرلتامولعم .مهدیا ضرع هیاشاپ مظعاردص زکروت دی

 .هدالکو,یدشمشوق هنسهطواالکو ساع هلحع «هید .ردهدلامحایسلوا

 .یم راشیا ( هیمازبلا تک رش) ٩8 .یدراشمقلاق هغایآ هرز وا قملعاد

 نیسطوا لک شکار و ررک دما .یدررو هطپ
 .ندنسا رآ یرافصم ولکو یا كراروایو كرابجهطوا هلرازسلبدقر هقبج

 هرو ديال ناشانایهنکو ا یراناو دص كە كره ورود تو آ هلتمظع

 نسح مالسالاخیش هللا اشاب حدن دوم « هدرجلا . یدرلرویت | یتاق
 .یتاطینیدلاد یر ندتعاس چوا مالسالاخش . یدشلاف یدنفا یمهف

 - وعوا یرازوک یلقامج هلیسرت كنیرالا . یدشلوا رادی ندراوهوا

 ۳ هل رک هک ون وک ونک . یدروی ر دش
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 هنسکح و ین رالاقص ضا هللا كهرتث « هیید .. هللارفغتسا

 وضود همظعاردص ك یحدما یدرولزاوص یراق قیقراع
 یلمسرسوش وا مالسالا خش,یدشمادلیصف رایشر هنغالوق كره هلر هل
 الح ینالکو سلجم نالیغاد لوا زا یهاظ  یدروبقاب نون نوب هلبا

 یلوق كکب نیدلالالج اشاپ حدن دونم . یدروییدبا ضرف هدداقعلا .

 : یدشمرعاب هلاحبهو شالت بور دشکح

 دالوا ناما !تکالف مظع هن ؟ كسمرویدبا داّنعا ؟یمحا

 ؟ رولوا لصف ملاح مس هسراروص نمدنفا ای . زراباپ ه

 یمظعاردص .یدروقاب هنک واكب یحدما .یدشمالشاب کم هد

 : یدشلدیشیا یسس قالتاح كنندنفا نسح مالسالاخیش .یدرویاکید

 ا ا عا رکسرروب هاوو تب
 : یدشمادربحع ی راشید اشا مدن دوم

 هحقا هدسامز .زلکد هدنامز قح هلروط یرلترضح یدنفا

 مولع هبلط .شمروسوق راتمایق هدهرمشط «نکردبا هفشقش هلیسهلواقم

 هر وب امه یا رس . ردکع هک ندارم هسر ولک هب ۳ یا رنک وا تخشم ناب

 ندیا ددم هراز هسنقو . كرک قملقاب هنماجما ندالوا عياش
 . زالوا

 ندقوتلوق هضشدق ینیدالصای هنغلاقرا اهد زا یدنفا یمهف نسح
 ند رلبس نوک هن < گر هب هلب وس راه مظعاردص . یدتجهالراوو هر

 هب هدتخبشم یالاو باب كمولع هیلط . یدروسرود بودا ثح

 یعوصهنیراشا و ابروش ؟ یدکیسک ۱ ( یمرلالدوف ) ؟ یدراویراشیا
 ی رلکهب لو كنسهج « یدنفا نسح ؟ یدشلدا ه ؟ یدشملیناق
 : یدشمقلاق E قراروواص-
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 یرادرد ه ریل مک كراقجهتفوص . مدیا هلحع <« هللا هللا
 . مرهدیا ضع نهراو هعوح ؟ ردرا

 «هدن ولاص.یدقبح هیراشید قرهنیلاص ندنسادوا سلحم .یدشع د

 یدنفافیرش یحروک نهنود هراقار اب شماضوا هنازخینر كزو

 یدرازعالشوخل رءدیا ظ>ندیرلر ر هجاوخیبا.یدششالشراق هلا

 «هدمالسالاخش یدبا دقعمهننلاهج كمالسالاخش « یدنفا فیرش

 یرووا ندّمل وا شک زا هب اصر هورف ) یهجاوخ یحروک

 . یدرومعا دای هلتحم بو وقوا تن

 قرەلاق رو هغمالمالس اورو ییدنفازسح هجاوخح فرش

 ولودان | هدمالسالخبش . یدشم ود یتساقرآ نوجا كمهعا ششوخ
 ۰ یدشمحک بورود نک وا كر هک ندکل نمهمروک ی رکصضاق

 ندمظعاردص یترلکدتباعمج هدنک و ااوتف باپلوا نآ ر مالسالاخیش
 . یدروتسیا قعولو هدنحصنو قمشوواق ههلط ییدتشیا

 كیاشاب مد دوم هلسهطعساو یدمآ یدّنفا شرش یوو

 ۰ یدیا و هدییدتسیا كیهحاوخ فرم ۰ یدشل دا توعد هاي

 هدراوغ او اا قلشادقرا هح رل هنس هب یدنفاندلاعفسو هدازمش

 ودا اف شهمنلم تەق ا یدشع راغا لاو جاص

 یدنفا یمهف نسح « هک و لاح : یدتل دما عیفر هنکلرکسع یضاق

 نوک قرءهرود هدنادیم یرالهج هجنوب رلمدآ یسهلوقم لاسف یک
 یاور « و . یدرلشل دا فطلت هلتخبشم ندر ٤ نکیا راکشا 11

 : شعا بوی ینسالعا رب یدنفا فرش « هستمدخ یا یمقح
 لوو ءاشداپ . یدشمریدشب اتهی هدیلقن مولع یمدازېش هجوق
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 هكسدنفا فیرش : یدکرک قعولوا راهظا یم هلو ت ںکم تدم

 بولوموا هدروعوا و . یدقو یدرد یربع ندقلوا مالسالاخش

 . یدشمروا شاپ هرلهلح كدهلدشیا كرهلبروک

TYهي املس هل مولع هلط 1 یدشع رقشق ین هلط هداف  

 قرادادروقوف نوداساق لز ر یاغزق داسف «شمتک ردقهتسهسردم

 .یدشمل | هدیلاع باب یغولوص هرکو ص ندقدشنای یلقع هنکیدربتکه نلاک
 ندتصرف هسیا بدصن . یدا هقشاب ماب یدصقم كهجاوخ یحروک

 دوم كهاشداپ . یدا عناق هنکج هاسهدبا هدافتسا نکو قم |

 مولع ُيلط « نوجا ینیدمشیلب یلقع «نکچهدیا ادف ییاشپ میدن
 . یدروسدا نظ ییکج هلی هروک هدناف هلنروص و حنا ندنتکر ح
 .یدقج هلت |ندنماقم یدنفا نسح مالسالا خيش هسلوالصا هدهحش

 هبیلاع باب لوا قایا رب یمسسا . یدراو یدامعا هنسیدنک كيهللط

 دیدم هلا یشاشتغا ا هلط بوروک یناثاپ مد دو رک

 . یدروییدیا سح یرورض كعا
 اشا تحدم . یدکجهدیا فیلکت قافا هیاشاپ دن دوم

 ررض هداکلب . یدقوب تمقنم هیدنفا فیرش یحروک ء ندناراب و

 0 ۰ یدلمنح ثمشی ر |

 كو یمظعاردص .یدشلک هب یلاع ناب هلدصتمو هحاوخ فرش

 تک رح هللا تعم هدتاد .یدرو هتسيا كا ترایزبوروک نوحا

 .یدکحهر وديا نت را هن امسح یدنک هدهحش < هدلاح کیدا

 | اما . یدکد یراک ككرامادا : هکد قوا قفوم هدشیا و

 ا هدیه وا .یدشاوآ ققومناسکس داوا یدنفا هجاوخ
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 بوشیرغاب ردبا نظ كار هابرایدنک یییدنفا فیرش یحروک

 . یدکجهدیا قیتحت هد مظعاردص ییفک « ییبط . یدرلروبشپفاج
 ييدمهتسيا ك هلط یعالس الاخ . یدقجایود هدناخ زر زعلادبع

 هنسیدنک كنهجاوخ یحروک اوتفتبون هتلا « هرکوص ندقرلغالک |

 ؟ یدا یع رهظم ۳ هدول . دخت هک"

 هلتطیش < نکیا درک هنناي كاشاب مد دوم « یدنفا فیرش

 ثاشاب معدن دو یدشمر و مالس ء بوسهک شاب < كرءدنا مس

 1 یدروی دنا هشیدیا < مظعاردص یدرو هرس یرللا ندنسووروف

 . یدقو شولوتروق « هسرولوا قفوم یرانمشد هدهعقد و

 . یدزویتسیا قمر دشا هلقلیالوق یهنداح قرهارواد ك

 ,لدشع دزک دنونوا یراو قوا یر رکج یدنفا و

 . كروي هبوش هله ۰ روللوا رکشت مظع

 یربخ ندنسهبداح مولع هلط مظعاردص .یدشمرتسوک رب ,یدشعرد

 یحروک ید قوح نایک هحالقع . یدرویارواد کا شو

 دوم .یدمادا زان روق یدنفا برق یدرویاپ ترا

 ۱ یدشهالک | هحقلاح ینسهشیدآ و ینفعض ندنلاح كباشاب معدن

 کا میاض تقو . ضدنفا رویلیروسم تافتلا بودیا مرک

 زهاضورمم مزت زومهتعاسم مدنفا .ردقو مع كند او ورک
 دو . یدشعا حرج ر یالاق هدئایا بوامروطوا یدشعد . راو

 : یدشمامر وطوا دا مد

 : هجاوخ یحروک .یدشعد .زرویلکید هلبعالوق ناح كرون
 دوذعم زمکیدهیوس هحقیجا زا ۰ زاملع ز مدنفا قاب
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 ىلع مولع اط . ردلکد یا لاوحا . یاملتوط هحسوخ 1

 ندمدنفایزکلزع ندنرادص .رویدیا فادمسا یزرس هحصااهحو

 : هنرایدنک ءراروبشهلزوس قراروق تبع هدنراوج ماف نوجم| بلط

 تاذ كرابم 7 رکا هه نداشاب مظعاردص ؟ردهب زکک هلبد»

 راو تحاق ه هدنرایدنک .ردرهظم هنهجو كنولتک وش .ردش رش

 یعالسالاخش 6 هک ردیدنسلوش زماکش ندمضعاردص» ز هد کو دیرد

 ؟ نوشا های» . رلیدد «هروبزوط بو هلا تباحص هدندز هاشداپ

 .نوسروط بودا مک اب هس نصب تیام نالوا مظع ار دصیعالاسالا خش

 .ردلهاحهرقر یدنفا یمهفنسحهدهسک دید «.رکد هتناحصنالوالها
 . رایدنلوب هدنیاوج . سالک | ندنشیا عرش

 ۰ یدرولکید هلتقد . یدشملس4 یراص باص اشا ٠ دوم

 e یدرول وا یک دالک | یزو جا كتك رح مولع هیلط

 .u یدرلر و مەت سل |یعالاس الا خیس هل | یس !دنک هللط

 ادو اا ینهف نسح . یدنا یسهعا هاج یعالسالاخش هد یاس

 یمهلوا ملاقاب . یدتجهشباب هدونلوروک « قجایاملاق هلئسم هسربلیدیا

 : یدشهروص هل سس كس نەر ندهشیدا مظعاردص ؟ یدیا

 هدیدصق لید كسدنفا یمهف نسح ؟ یراترضح یدنفا

 تقبقح بولک هز ب یدرولا یت ةشدقای كل دا تک رح یمهبو رل هسا

 ۱ ی ا ل
 .ردشمحک ندشیا سیا لاج ا ق, .یدردنا باجما هوا « اما

 هج همشاب ندلایرابءاد . ا هزمدنفا هسراو فرطقفوا .رویلک هلبوا

1 
۳ 

۳۳۲۳ 
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 - قمر د شیلا یرلنا ؟هدیاریبدنهن .زکر وی یرلترضحیدنفا

 ها هللا . رك وفا لعا رم ٩ ردهتخیافا ایت

 راوما یبا .یزلووس رز .نکتکلام هل را

۳ 
 یمظعاردص .یدشمرازق یزو نالوص كن دنفا في رش یروک

 رهشوروک قبحا قترا یدشم ر دل هشیدیا بودوقروقیک یيدلب د

 هللا ترد هننسو ترادص كناشاب معدن دوخ . یدمزال قمشالک |

 تالک.شمنوحما یدنفافیرش Nl ی یيدهتسیا قمشباع

 د ا فلکت قرهباح ین راشاق ۰ یدکعد شمالاق

 . رلردیا ادف هسلوا لصن یعالسالاختبش « نمدنفا واتک وش

 < فالوا بسلا . مروقروق ويد نوسان وقود یررض هدهزمدنفا

 . ردزکمهلا ضرع یاح تقبقح و زکشرشت هواه قیام ناه
 .مروی دا نکس کر .ردش كل هظل ر یر راسا با ال

 اک ا هج و «كنولود رضاح زمدنواە رکو ص ندمالسالا خش ءالاو

 راروا را تملظ شافخلاثم مخو وازکرانمشدرو وا وص . ردراو

 | ؟ رولوا لصن مملی

 كمظعاردص هک دا وس . یدرولوس ارس هحاوخ یحروک

 . یدرویلوا زعوط یرلقایا كرهلوزوح بولیسک یاب كىرز
 نبلاق ردق قجهامایالک | ییدصقم كنیدنفا فیرش اشاب مدن دوم
 . یدرویدیا بلط یخیشم هحُم حا یدذا یسروک , یدلکد یان

 . یدرودیا اه قاشا هسراروش و وا

 یوفو لرد هجاوخ فیرش < ارظن هه یدّفآا یمهف نح



OVAL 

EET هل ر یدنآهدنردق كج هلی هری ز وس هب هباط لیمکتت .یداذ 

 یفوخ لدنتهح یارس . یدرلک هنشيا هدكمظعاردص قمشالزوا

 هسرل | هلا هدیعولع هبلط ء رک رب هدنسهاس یدنفا فرش . یدقو >

 یرلکدکح ردق هاون .یدمج هل وا شع هللع بوشهلنيج رب هنرادصقترا

 یحروک لوا زا . یدندنسلوا شاملو شادقرا نونیوا به

 یغناحیص ییاشا بلاغ _هلبا اشا کک لامحا <« یدیهسلوا یدنفا

 هدقع ر هد یسهلئسم الا تک رش ) « ردا ماژلا هنعاحص

 ییدنفا فیرش یر ندرلهنسهدیدشع د هب « 1 .یدرولوا شمالاق

  1بالج ییدنفا هتشیا ؟ یدشلاق مور ندهدافتسا قرایامالک

 .یدشمر دشالوا هنغایا ..ا یکر ضح یراترضح سدقنو یلاعتبجاو

 فلکت «هجاوخ فرش . یا یر لقع قمربحاق یتمعت و

 ۱ ودا

 حياض تقو هلرلزوس جاممالود یراترضح یدنفا زکقاب ب

 میزن هدارا تخم «ردک هو اهنب ام ناهن مردبا احر .نوسهل دا

 ؟ یمرولیرو لوق . مردا تربع هل .هحم

 هجوم . مردبا لوبق قرهلوا تفومیجن | نوجمایتمالس كتلود
 ندزکهجوهدزرولس تنه هناج ینابح كرت ندلجاو .ردراو زفوقح
 ٠ هز همهتسيا قلوا قارا

 .لکد راجع كمرحک تقو . مردار, . مردبا انو دمحههللا

 RE هدارو رتسیا .زکسرویلم یینیدلواهد وج و قمرا وبا رس ناه

 کرو تمل شو د

 4 ۳1 تدسانم كلک مارس نکغو یثر هدبادیم < قو



 و ۱

 وولوا رسم :كمشوروک تدم + زاکد هدهدنسوزرا: قلاق مدنلاع با
 ۱ . هللااشنا

 یجروک .یدروورون ییعودهوق هدنجا هثشن هجاوخ فیرش

 ندا اشا عدن دوم . ىد ندنفک كبدفا

 ینکیدهتسیا كمعااعا ینکجه هلکب نو اه نام رف هدنسهناخ كنم رکسعیضاق
 قح كهجاوخ . یدشلک هنلَمع نک راقبح ندو . یدشمامایالک |

 هين املس هدیرظاب هطض <« نا رم هتسابارآ 6 مظعاردص . یدرا و

 كياشا معدن دو. یدشلک کمر و تامولعم ندتعح قهدنسهسردم

 مو زا کمر و مالس بودا تافلا هت رظان هطض . یدقو یتقو

 . یدشعا ا ا ارس هتسدج ور وس ابارا ندهمروک

 كب هدنشاب ناو دص یرظا هبطبض <« ی ر اقبح ندنلاعباب ابارآ

 هدرلهداج ندنراهرجم یلاق كنا را اشا مدن دوم . یدشلاق هنشاب

 هدنتقو . یدرویترا یسهشیدنا بوروک یترلکنک ناکد نلیردنا

 ریل ےک . یدررقم تک الف « هس شمع هل یک وا كشنا كر هش هب رمس

 28 ى ردا و هدیر وصهب و لکشهب هر اخر زعلادرع همسه

 لوانوک ا اا Sel كىاشا مد دوم تحاق نوت

 .یدراشعاعفر ی راتاکش هواهیارس هلرضحمر كرتشم مولع هبلط

 ههاشداب یلاحض ع یقراراقاب_بوراولاب هاطاس هدلاو « مظعاردص

 ولتک وش قرههوط یدج یشیا «نامزوا هتشيا . یدشمهمر دتا دقت

 قو ندامالشاب تکرحو هداکلب « ید هشا ظاها زا یراکنخ

 هل یلاع نشاط ! یا ترکی ا ید را
 یاروص یزو كحهلک هنروضح تكناخ زر زعلادبع ؟ یدررو هدناق

 كهامداب نداعدتسا ییدتا عفر كليا كيهيلط « زسهمش . یدشمالاق



۸ 

 # اما یدراو هدیعمراب كناطاس لاو هدهنروا . یدشلوا هدیربخ
 لایت وترب . یدشلوا ییخد كنسيدنک هدنربخأت كرضع هبلوا هده
 ندهدخاّوم بولو یالوفر تلا . یدا یسهدلاو كهاشداپ ناطاس

 دوم .یدزمهلوا یفرط رروئوک وص كشيا . یدربلیناریص ینفساقای
 ۱۱ یک هید هن هبارس ۰ یهوک"یتیدلوا وع كاشاپ دم
 عانقا لصن هنسهل ريتك هتخشم كنسدنفا فیرش یحروک یهاشداپ
 - هلی هلواقفوم هکمروک یزو كز زع ناطاس ملقاب ؟ یدکج هلي هدا

 بورووک لصن ریلیب مک هدنعاس وش ناخز زءلادع ! یدیا یمکج

 ماب قمقیح هننروضح هدنلاح یضع . یدروبن هراپوک قرهناللالج
 . قلمالس كن وام یارس هارا . یدلغاب هراسجو تأرج ر هقشاب

 .راروش ر FANG نا هلا ناروا : ناشا وا لخادهب ولو ندنسواق

 ۱ ینکیدهما شل لرد هب ینآ كرالاح و ۰ یدراروشوشوق هارو هاروش

 رلکشمش بونوق هنطرف هدرجما : یدرویلک | لزوک انا مدن دوم
 1 . یدزس4مس ینیدقاح

 مرا هامیظملو تمرح یک ,ینامزیه یتسابارا كمظعا ردص

 هثشاب ا3 نه 1۳۳ در کور وک نااار قرهاق

 یرخفیسام یجنکیا . رابدبا هدنجما شالت . یدشمشود هنسهراح

 ی «یدرومرود هدیرز وا یران او دص سا اي كنسهر اد نببام < كم

 یناشابعد دوم ام یک ج ۳ تسمه شوت لو یکم

 فک وا ا ارم فد هیرا رق زق زاغ هم و درک

 یک ا . یدوولوغرو رسنامرد یرلزد . یدروبک یجا
 شا عاب دوم . یدشمحا سود كيودن ال « یایارا . یدرولوا

 یسهی را كم یرخف . یدشمقح یراناوندیملرهب هرتس یرالاویرازاد

 ات ر تن ےک ی رم

 تک چ ووو



 س

 دره هلكك اشا مدب دوم . یدرویرتسوک تیاعرو تمرح احا

 : قدوم

 هج مسقو هحرک . ردراو زعاضورعم همعللا لو یا اخ 0

 .. هدهسلا یداع ولوا ترساح هعادصا

 هنری بورتسوک یتسهبآ كنيرلا کیا كرەنهلغبح « كب یرخف
 : یدشمروشود

 ظفاحءراروبما لوبق هزار وضح یی هک یر رد بب

 روض تعا و 006 ندهرشط لوا 0 نیا هقر تگ
 نیرقرس . مرودعم نزن ات مه .. یراترضح اشا . رلود هد ون امه

 هردهدضع

 .یدنفا كبیرخف لغوا ؟زکسرروس یرارواق هجقوچ ام ۱
 ؟ قهسقابهنالوق رب هدبودیا لص .یدلوا لصاح تیعضو ملأ 4

 هدقفرلوت هدراظتا اوشو نا درک هدنن  هللاور ا
 .مر وقر وقندن رامروس فیرمشآ هندزن ناطلسهدلاولنمدنفا ,زکسراتخم

 یهاشداب ءایهلوا .یدشمرتک هنثاب یناقع كمظعاردص « كب یرخف

 هدقعالک | یلاح تقشح كرهدک هاطلس هدلاو « لوا ندنمروک

 . یدراو رلهداف مظع هک هتلا

 یراترضح اطلس هدلاو . مدنفا . زکیدروب ظاقا یبا
 قهسرتن ارا ندنرافرط نمدنفا هدايا و. ایارا هلسوډ هعادصا

 . یدئفا كب نوسلاقهدزک ر طاخ مود راهر اد ناطلس لاسوترپ 7 داش

 یغیدلوا طو رشم قعولو رضاح انا ييدهلد و زدیسوف هاشداب

 . زنکسرولی العا

 نام كب یرخف ۰ یدشعود هنسابارا رارکت اشا دن دوم



 ۲۵۱۷۷۷ دف

 توو بوریص یاقاب هلل ال وق مظعاردص 1 یدشمرک هنو اه

 ۲ ۰ یدشمالک ۱ ندقوح یتیدلوا هرزوا كمشوم هرابادرک

 < كناطلس لاینوترب ۰ یدرویوشود یکجا هلک ندناطلس هدلاو

 یرللاح قغوق ندروضح قرهرشاح بوناللالج نکرورود بورود

 یمظعاردص «مه .یدراو یعسط رلکیددرد بوالک | زوس .یدقو

 عدن دوم ؟ یدیلکد ناطلس هدلاو هدناتوط یشراق هنراتمشد هجو
 یدقحهلوا قفوم هامالک | ها ینغح هلواهن كنتقاع هرک وص زا اغا
 هلرمروتوکلیوأت .یدردقمقلوا كشال < هسرد هن ناطاس لابنوترب
 . یدلکد لباق هدقلوا . یدقوب یتهح ردیا لوق ریمعت

 ۱۶ ۱ ی با شاطکش یسهارا كمظعاردص
 . یدشمرود ( هدنسوق هدلاو ) كرهک هلتعرس ندنک وا ( كشوک
 هدنسهراد نببام اشب عد دوم . یدراشمر وربخ «یرجا رایج وق

 كم هلک هّم.ود چاق ل ودر ونم هک هشالوف هارو « یک ینیدلوا

 یناشاب عدن دوم . یدرولکسس زسزور ندر ا یدبا هدنرورض

 یزو هاہس كئساغا هداعسااراد هد عجف ناشلا هب ی رجا كرهدیا روس

 ۱ : یزوس كلبا . ىدا ییهشیدما یرازوک یدقوشورو

 < مظعاردص . یدشلوا كعد ؟ یعزکیدتسا زیحعآ ینهدنفا

 رازق « هک كعد . یدرولوا یک رالک آ ینکح هلک تک الف رب هنشاب

 فارغو وف . ید ع ر لهاح « اعآ له, ید راوی ول دب تاشاق

 ۵ قوت كنيهاس ا یدرادلازح نواوس یرائالبزای هنس یک

 كج هریحک هدایز ثیاشساب معدن دوش « ای یدرولشالک | کیدل

 .: یدقو یامز

 هسرلراپد.مرویبدبا زاین هدعابس هعیدصتیب راق رضح ناطلسءدلااو-



— ۱۱۳ 

 مد ردررقم نمام ولون هدناضورعم مهم هسر روم ناعرف د ملکی ۱

 ۰ رکو صع بودی

 مار نة هدنامستولخ نمدنفا ناطلس هدلاو ولتلود

 . یراترضح اشا . مهدیآ صرع هعفدرا

 قراروق یرلقادود بوک و ید و ولد و مد دوم

 : یدشمرا ولاي

 قرهشیلیاغ | سهوج . زک رو لاحیعتسا < یراترضح نم

 صاي نان اله ریص قرهلومو هدرا یرلفادود ی ض رف بودا مس

 1 : یدهمنتسوک عج راشیف
 زا ؟ كسر روي هشيدنا هه . یرلترضح اشاپ مظعا ردص

 هه ژرهددا ضرع ردک؛یدمش . یدا هدیراروضح نارق رس هدلوا

 كمظعا ردص هناطاس لاینوئر بورک همرح « افا یهوح

 دو واش [ ید كیاشاب مد دوم .یدرویدک هکمرب و رخ کلک

 یناطلس هدلاو ككب دم ظفاح نیرق رس لوا زا « اغا یهوج
 . یدریلیهلوا رابس مهم هو . یدشمتا اشفا یتکیدتا ترایز

 تاحاضیا ندحسام شاب كرەشود هشالت هدكنسهدلاو كهاشداپ

 ردص هسقحالوا هب هدننوت و ید ون ۲ ینیدل |

 تاشو قلا تالش الو ینا خلوفم یل ها
 شو یادم ادعا هعفد و . یدقجالوا وتوک هدیماحتا . یدررقم

 ندالب كاشاپ مد دوم هدّکلب < قحایاموق ینکج ها « هسرولو

 .یدقجالب ءدغاب یراشاط ضیرمت ندفرط ترد هنشاب نایالاق هداز [

 ؟ یدراو یاب ریسعلاط هج

 شيا یربغ . یدروشروک رداب علاط بولوا راپ كلف هرانمشد
۸ 



 ست ۷۱8۵ تب

 ۱۳ ی رسم قمر دیاف قاطلس هالاو .نیدکعد شمشود هاب
 هترللا كراتدا دصق هنناح یک رلاشا یوع نسحو تحدم

 .یدشمرک هواه مرح ندقوح ا موج .یدقحهالارخ كرهشود

 کو هتساردقم «یدشما هنک وا یاب مظعا ردص

 ۰ یدقح هل و ا یھ ءءرک وص هققد نوا نش یدو کم

 ہبوامرود كناشاب لیلخ روای رس هلکب دمخ ظفاح كب یرخف
 ب LE لارا د یدشعا ثحم ۾ ندب رلکدلک بودک «

 ندا یغیدنلو هدهرواشم هللاطاس هدلاو لوا ندهاشداب كیابر

 «هدلاح ینیدلوا تسوا تلا لومناتسا هک یدشیا ه . یدشمر و ربحاق
 فرش یحروک . یدشملس هل ا تامولعم نده نالوا ا نوه

 هده « یدهسلوا شما ظاقا ینیدنک كرەلك هبیلاع باب یدنفا

 نوسل وا ی یالکو ساحم . یدتجهامایود رلکحبش رب

 یشیا ( همازلا تکرش ) ؟ یدرولوا هل یدیهسلوا شامالپوط
 ؟ یدراقبح ه . یدنوسلیدا ربخأت اهد نوک چاق ر نوسراو

 لاحمنسا هدعدق یارک دنس .قانولم رب هراکنخ ولتک وش

aSتقفادص هتسیدنفا <« هجا یدکجکح یسازج  

 قعالک | هخاشداب ینو . یدشما اطخ ندنزو تطونص و

 ا قالوق هرافال رسانعم هلو ناخ زر زعلادبع ؟ یدبا ىت وقف

 ؟ یدع دماط

 کەرو كياشاب مد هوش هر یدرونک .نش ع یهوج هتشيا

 <یدبهسل واكج هب هل دبا لوق ندنفرط ناطلس هدلاو .یدشعالحرفز |

 + یدنعهلوا لباق یسهمرتسوک زو رلوک كنساغآ هداعسلازاد

 ٠ نالا تصرف زونه . یدرلیاص هدژم ع و ر نوجا یسیدنک و
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 بس ۷۱ —

 ,ندمظعا ردص ناطلس ءدلاو ء یدیهسالاق دما . یدکعد شمامحاق

 «یدزو ر نشود ندنزوک كنلغوا .یدردبا باجحما كمر وج زو
 دنرهلوک: ء اه[ ضوج . ید دا لوق ندو یتارآ
 : ىدا

 .راربسیا قمراو هواه روضح ندنفا هدلاو رضاح .كروبو

 اس و هنیدرآ كنساغ | رازبق ی اسا معدن دوم . یدشعد

 یشاب :یدزولرا هل تا یر نالو یارد ناف
 .یعدح ققاب ناب هفارطا رر دک یترازوک . یدسشگ | هنک وا
 قرهقج ندنرلنویدم یلئوتس صر كنسهراد هدلاو ؟ ىدا

 ۰ یدرویلیب فا قوح ینهرلاد اشاپ مدن دوم .یدراشمرک هب یرجا

 لوق كي اطلس هدلاو قرهقبح ندرات ون درم ون هعف د ر زا لا هدهتمه

 ردص ناطاس لاینوتر ۰ یدرویلوا لئان هلوثم بو رک هنسهطوا

 ۱۱ لا وگورو لا سه یر دلا 1 هلمظعا

 نکیآ هدروشعب . يدلکد سیررگ یزو كنمدلاو ۶ اهاب سبب درج
 تصخر . یدرویرود هدیدرا ود هدافا سهوح « هعفد قوح

 ات یمظعاردص نو روا فود لر هب هم هلکی.د یهرواح «هس ریلی رب و

 یندام كما هراشتسا هلرامظعا ردص كناطلس لاینوترب . یدروبقارب
 بوحک ندرلومف و به <« رامضعا ر زو شک ا . یدیا

 pC مرح كباخ زر زعلادع . یدراشمقبح یرانودم وا

 هنس ام واک یدردک بولک یغوح هرار زو ماده یص وصخ

 .یصوصخ ند عود یالکو هدراشیا لحمتسم « رانامز ینیدامقیج
 وب رعد کدو ا شاع بک یر اقا
 .رړځ طفاح نارق رس . یدرللکد شمروک هل یزو كرلرود روق



 و دی

 اما .یدرلرلی هدک بولک هرلارود ندشیدل وا داععا هکب یرخف هلک

 . یدطرش قلوا ینامولعم كرلرادنزخ هلرهوج

 رلاتت ندر هسفق يهدنسادوا لوق ناطلس هدلاو مظعا ردص
 هلسس كسکو كناطاس لاسنوترب .یدشمالغاب لأ بو هلو ریا كرهدیا

 : یدشلدشیا ییدهب وس

 : !e كيدو وا لزوک رب و ت و. ےد

 ههاشداپ یراکد نتمعنو ناب هود ا ييدشود هعایآ زوس

 یدعا .دزک هدرلهرن كلقع ؟ كنس یقو كربخ ندرلندا تالیصاع
 ؟ مراید تعافش ی بوراو هلزو هب هعالسرآ

 وشراق هناهج هاشداب « هدنوسلوا راهباسپ یسهلوقم هتفوص ران |
 مراقروق ؟ یدلوا كرد ه ۰. رلنوسرتسوک یتراسج كمهرد قایا

 1 كرر روو ر

 : یدشعا ضع یک دالغآ اسا معدن دو

 هرذ .مروننیص کتا هدهرکو ص هللا لوا « مئاذعلس ولتلود
 رضع مدنفا . ردیرلکدسا كنیرانمشد تلود . ردقو مربصق و علص

 مالسالا خبش یساوکش ككرلن | .روڵیب ینسالعا كن راکدهلبا عفر ید
 . ردشاب ن ا یلزسرید كندنفا نسح . وديدكلوف

 ۱۳۳ را رهت فا ما و نس كسردا لوهذ

 گنهیلط ؟ثسسمزملس یتکیدهلبا مانعا یروای رس هلی لدم ظفاح
 هداوتف باب یلوق رب . رایدهلا ضرع یتنیدلوا یراتم رفاو

 13 ۲ قوا شنراو الاغ ناب معا هللا ید کەوا ء روشاتناق

 ینیدجاب مدق هرس رک یا لوا ء راع ف قحهلوا مالسالاخش

 راجا هرارف هدبووط هغاروط هشاط یا یخد . ررلیوس

1 
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 .نسح هلعد دوم ندزیهاشداب ء زرولوا هدو . مرولس ی رلکدهلبا

 ورا اا یا رو ید .زرءهدیا زای نامرف تاو زعم كنبمهف

 . كسرابوس فالخ هسیا نس . رارروط
 .نکسزاند كر ا كلمو مع ىلو من

 . رولوا مخو لاح تقاع اما . زکسرر و منامرف لزع

 ۳ رروط هدیادبم تماخو . ثكسرایوس رەب زا

 ؟ مرلب وسه هک السرا یدعا . كسرتسیا قعالا وا هلا راتفک زامقبح

 راي . یدرویمهتسیا هل كم هلکید یمظعا ردص ناطلس هدلاو

 . یدشعا هراشنسا هب یدازوا نوزوآ هلکی دم طفاح .لوا ,تعاس

 فیلم واع هلطر . ییفیت الفبای مينفافر شاپ لاک م

 ندننآ ارجا یک كناشاب مدن دوم .یدقو ناصع یشراق هیارس

 : ندنغا ر هلط هج راک نالوا شعاصوا شمقم

 روج ا را در
 هناطلس هدلاو كب دمع ظفاح . یدراشهرشاح هيد .ز هم هلي .رولوا

 . ند رادص كاا مد دوم هدهاخ زب زعلادبع < شمهلوس ییةبقح

 . یدشعا ضرع هحشحا,ییغیدلاق هراح هقشاب ندنس ردشالفازوا

 هدلوساتسا ء هسزلوا يیدتسیا كنهلط . یدقو یش ر قح هلم اب

 :كباترق رس هاشداپ . یدقوح هلس یلامحا قمقیح لالتخا یلناق رب

  رواي رس . یدشعالرارکت هدهباسای لبلخ رواپ رس < یرازوس

 .ردا صرع هلا قدص یتقبقح كلوف دمع طفاح ء ماشدا

 یک ھا ندندح ناخ زا زعلادع .یدشعد .ردقو هراح هج هقشاب

 . یقیدنفآ نیدلازع فسو یاداموق یسودرا هصاخ . یدروبملم

 .هدازش . یدشعا هشقانم یتعضو هر هب هتسیا ع [ لعوا كوب |
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 « ندنسهل ردنوک ههنردا كرلرکسع یهدلومناتسا « یدنفا نیدلانع .

 هصاخ . یدروسروس یرلیا یتراقدلس شو ینادیم كمولع بلاط.
 لر ابحتک ی یدزام هلی یش رب «هبلط هل لکیب لب رکتسع

 هدنامز زا شيا .یدراشلوا قایا كوا املع .یدا یلراص یراشاب
 9 ۱۲ دوح یدازیف ینکبا داغدا .یدرلب هوس قوح
 راجان زبنع ناطاس ۰ یدبهدنبلع كنهمشی راچ هلا هلط « ىدا
 یدرلروقاب هن راکوا ندنرافوخ اشا لیاخ هلک دمت طفاح .یدشلاق

 : هاشداب»

 .مراقاب هنباحا تلا «رانوسلغاد . كىهللوس یغالس « كراو
 یحنکیا .یدراشمتک ه هیناعلس رارکتاشاپ لیلخهلبا ان رقرس .یدشعد

 مالسالاخیش ناک ندالکو سلجم یهدیلاع باب مولع ةبلط «هدنراشیدک
 مالالا خبش ۰ یدرلشعوط هغار وط هشاط یییدنفا یمهف نسح

 یعولخ یناورش كب دم ظفاح .یدشملیهرانروق هلکلچوک ینساقای
 قیدصت هلیشاب هدروای رس . یدشعا غالب ینمالس كراکنخ ««یدنفا

 نک چاق ر نارود هدنشاب یی كندنفا یصولخ . یدشمنا

 ید رانا
 نا وت اءلعف هتلا ا یروق هزل

 ر را ا ال نرود هرلدرو بولعاد ی

 .یدرویلوا نون ندششن كج هنهلهحبتن هنہلع اشاب دن دوم < كب

 نهبلط نوا كلوب ۰ یدرویلزک نداشاپ لبلخ روا رس یتیلونع
 زد و ندهشفانم زسانعم چاق رب ۰ یدروسهتسیلا قمر دشقص هدایز

 ندما شالت < كي دم ظفاح ۰ یدراشع ودهن واه یاربس رارکت"
 كعمطخا ردسص ٤ 4 اطلس لابنوترب 1 یدک باطل هدلاو .



 و

 نیهلکب هدنسهرلاد نببام هدندندرآ . ید شا عانقا هنکلزسریذ#
 . یدهدنناب هداشاب لبلخ . یدتشمقبح هننروضح كیاخ زی زعلا دع

 اشاب مدن دونم نکر اردا ضرع ینسوزرآ كمولع ٌهلط ههاشداپ

 ی راقدلوا هدروضح كروایرس هللا ینیبام شاب ندکب یرخف كرهلک
 ندیاطلس هدلاو مظعا ردم ا رود کس هاا و لوه وا

 یناشاب مد دو ناطلسلایورب .یدرویمالوت زو یک ی یدسا دما

 : یدراو حالس رب كوص هدنلآ كناشاب ےدن دوم . یدرولرازا
 ناطلس هدلاو . یدکما دیدم یاطلس هدلاو هلا اشا تحدم هدوا
 ناسکس یلوا س هما تا . یدروشلشوخ زداشا تخته

 تحدم . یدشلاق زساراپ شب بولوزوا قوح هدننردص كلنوک رب

 ناعم « لکد كمر و اراب هب ارس 6 را هبرادص هعفد 1 اشاب

 ند اشاب E مظعا ردص . یدعحاشاواص کین هان یاصصخحت

 ناح كاطلتس لاو . ور وخر وک هراح هاب ندکما ثح

 یه تلا كببوس یک ل5 دسازاب کوا .یدیا یل ایا یراقام

 : یدشعادلیربم قراقاب هنک وا اشاپ مدن دوت یدا یفاک هغمریدنای

 زدم یر ا یا
 ید وا . مدرولس ینکجهدبا یثیا و كلاب تحدم اذ . لایاشاب

 مدن دون رب . روشوواق هفلمظعا رد صینیدن ا ناج ردنامز هڪ

 ندض ص نوحایئا هاشداب همدنفا . رونولل رزو زو هر . ردک

 رادب 2 هسک ر نواه یا رساسرولک تحدم : مهمنیکح

 تک.رح هله وشت كنسیرع ندتحدم ۳4 هباط . ردررقم قلاق زحاع

 ؟ردرکنوسفا رابع رب تحدم . رد یدیوزت كنا قجما . زمنا
 . ردمولعم هننررضح ییاعل قح ی ا
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 هدنلا . یدشلوا ینعرق بیق هدندرا ساق ناطلس هدلاو

 ندورط ربع | < اشاب مد 5و یدشمالقوح وب _یرلهنادرت یرا

  یاطلس هدلا و « هلکغا ثحم ندننرادص فناشاب تحدم .یدرویصاب

 هلا هشیدا ناطلس لایونرب . یدشمصراص بوروا ندنوا ناح
 4 : یدشمروص

 . زرولس ینغیدلوا هدهرمشط كب | ؟ ردسهددو تحدم

 هل دع ق ینکیا نوا كهرش لاوش « مدقم هامدنح

 . راللوق صرف «شمزود تعم هدنهاخ بو هلا افعتسا ندننراظن

 یروزت كلا به ۰ مرءددا ضرع هلمسق هنشاب كندا و هوش
 وا را

 « ود . مدتساامظعا ردص ییس هاشداب ؟ كسرتسیا كعد ه

 نالوا مظعا ردص هنشاب یدنک « هشردا غیدد یتامرف ی

 ٩ زدمدک هلروک

 ۱ | : یدلوک یجا یسآ اشاپ معدن دوم

  aاا اروا هدمقاوو اظ ۱۳
 قداص ۳1۳ ن هلزوس كک دمت ظفاح رب  E«كسرروح زو

 هدنآ وب یرلکجه هما زرتسیا یتحدم الا بولک هزو داسف اپرا
 رارر دتاارجا ی رلکدهلد هلا ؟ ردمشک هوا مولعم .

 اة كرك .كثما هیدعا « كسرزو شدارود نس

 . مزهدیا ضرع هلهجوارا هعاللسرا
 هدهناتسآ یتحدم . مرهدیااضرع ر لجاع . اطلس قاب -

 .مرو اصردیا ناشیرت یرایثیاسف یداعبآ ج زت . رزق کا و هتفد

 .روشارای کلوق یدنفا فی یحروک قلمالسالاخشءهرکو ص ندنآ



 س

 . ردشعولو هد رقم یدنفا ندلانع فسو ٠ رد زکل اق قداص ر

 یا روم ر ۰ مرولب

 ندمالسالا خيش هبلط . ردولغاب ك | مولع ٌهیلط ء اما

 لوطا مه رز اف ر یوو یدقفا یجروک . رر وک یلراز

 یدرویلشالک | ینیدقلاق هغایا هدندرا سفق ك اطلسهدلا و .ردب رکسعضاق
  هفع راح ی هرو كناشاپ مدندومم ءیدروبب دربشف یراکتا كنسيراتنا كرا

 .یدبهدنسارا یعادود ییا كناطلس لاین ر یلاح تقام . یدشمالشاپ

 اشا: تم رب ی ا رالک | روس قم 1 ناطلس هدلاو

 کمر وج هدنرزوا ییمراب 1 ييدهلد یتلودهلز زعناطلس « ین

 ریل مک ینالسرآ . یدشمردنالو یبرکف كناطلس نداق ناشیل ]
 كس و هاشاپ لیلخ هللا انرقرس قرهلرقص ردق هب هدنسهرئاد نابام

 هنیرازوس كلرابج داسف هددمت ظفاح نالشالک ۲ ؟یدروشیقح ندهدرب
 هب یم ول اب ندقمراراص «یدهسالوا هلوا . یدشع وا هسرلاوعا بولاق

 هنفالخ یرلهاود هنسانا هاشدایو هراکنخ قرادرازق یزو نود
 كل ,دواهددمم ظفاح «هدلیلخ ؟یدا یمرلیهدا یدصت کما فال
 و یدو زا ا تروع < یراکهرو . یدرامادا

 رهلک وابو ندنلص نالسرا « قجهلوا ه . یدشغالانقو هنر

 هدکعا فو « ِتلا E3 راشم هم شاک هدشا نالمف شد

 هشی دا توت هلردک هدایز كاطاس لاو . یدراو یراترذعم

 کەدبو اره نام ناخ ر زعلادبع : را یشر هج هقشاب يیدسا

 كمنلهح یرکف كربدیا داسفا . یدشلاقهنشاب كب هدنسهرت ادراکنخ

 توراوودینهدلاو ى ندشاشا نایزوا , یهراو سا
 ۹ یدنم هل ا ین ەدارا ناقبح ندننغآ « هسا احر قرارا ولاي
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 ۱ ار 0اا ما روف لدو هتنسیآ ناطا لاو

 -دیا لزع ید دوم كرهبموشود یناوص ینعاص بولک هبضع هلیلاح
 لاو رب . یدرولوا شمالاقهنسن قج هلی یربغ ..؟ هسیا شمر و

 لباق یربمعت بوت هلزود هيا یه یجهنلک ا هدارسمرح كئاطلس
 . یدربلیاروغود راسکنا رب نابلوا

 ندساح نو امه یارس كدهحیص . راوهک هاخلح اسیدع انس ت

 نالوقر هتلا . نقاص ندکعوروک هسزوک رابعاوراپ . لوا قارا

 شاک اب هک ایا لوا . مزال قمراو هعالسرا .مرهدبا رادربخ ینس بولو

 . نوسریو روتسد اکس یهوج . مرهدیک نامه . نوسهلبا شيا
 هنعاماد لید یر وف . یدشع الق اب ینغآ ثكیاسا مد دوم

 مظعاردص + یدشملیکح ندندرا سفق ناطلس هدلاو . یدروبشپاب

 .یدشع ال زضاح هکمرتسوک لو قوهثنریضاخآ وج . یدشع ودهنندرآ

 هدلاو ندقرهشالود یرلقایآ فولک یرازد اشاپ مد دوم
 یدک وا نیام . یدشعاللو هنسههاخلحاس بوقبح ندبه

 1 یدشع و وا یتسهارآ

 یسهراد راکنخ هلبا یقولاص هدیاعم « ناطاس لاینوت ا

 ۰ یدرویدک هنسهرئاد راکدنخ . یدروحک ندرودروق یهدنسارا

 . یدنمهربک رلهسمک یربغ ندنرلاغآ مداخ همسق صوصخت ههاشداپ

 ( ناهجولاوذ )۰ یدراردک بولک كب یرخف هلکب دم ظفاح هدر

 ۰ یدراشملکید یرلاغآ مرح OE یراوف یماح شدط كن ولاص

 ینغیدلوا ی تر كل راکنخ « را را یرئوا ندنشا ناو دم

 هفرطوا ندهمهتسیا هاشداپ هلیب كب فطام بتاک شاب . یدرارویلک ۲
 هدو اهر وضح الاح اشاپ لیلخ روایرمم هلکب د ظفاح . ید نم هک
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 ندقالوق . یدرلرویدا قاص رلاغآ هلرا ناک کهدنفرط نیبام .رایدیا

 قالامای مرای یبهلْسم . یدراشملیب هلآ ربخ ینسهلتسم مولع اط هغالوق
 مالسالاحیشدوخ اي .یدکج هل د | لزع مظعاردص ای هد هح .یدرلر ولیم

 هتشيا ؟یدا یسشکناه اما یدایر ندتمحر يا ۰ یدکج هشکدد

 . یدررویدیا قاسم ینوا
 نوتلا یئارطا هنشاب « نکر حک هنسهرناد راکنخ ناطلس هدلاو

 < هسلوا هداشاب للخ هلدم ظفاح . یدشع 1 و روا شاب رب یللو

 كمتک ندلا تلود . یدقحهشیراق ههرواشم بومح هناي كننالسرا

 هبا رب ندنسوق تطلس ارم نفاق لفاسا یدبا هرزوا

 كياطلس لاینونرب ؟یدربنایادیماح اکو .یدروینولوت هرزوا كمحک

 .یدراشمشود هشالت یرلهراح صاخندنسهعا كرت ینسهراد هلشالت

 قرهدازوا یب راشابلزوک ندومقیلزبدلاب نوتل | یهدنلاصتامرح و نیبام
 واگن نافاس كمحکءههنوا.یدراروس ر وقالوقهرارودبروقشول

 ره ندندرا رلوق همحک 6 یدهسلوا هدنسادوا یصوصخ یهدمرح

 به ءاشداب هکیدرولوا ناوک ۰ یدریلم هور وا كرهدیشیا یشش

 یاب قرهشلاح ردق هماشق | ندحاص هداروا « روحک هنمسق ا

 ندکدشوروک هلمضعا ردص كناطلس هدلاو . یدرونود توم غا

 یمه ر کس هفرط ینیدالو كباخ زب زعلادع و ۷ هرک وص

 هتسهراد راکنخ یهدنمام كناطلس لایوئرب . یدزعهلورو مربخ

 1 یدلکد شل دشیا بولیروک هلم هر ر هدهنس چاق 7 یبدحک

 ناطلس هدلاو یسهحیک یتافو كناشاپ یلاع مظعا ردص لوا هنس شب

 هحمدرا . یدشمشوق هلشالت یک یغیدلوا هلو هن N راکنخ

 ز ورا همتی راد كناشا میدن دو



 بسا ۷۷6 سس

 ماه بحاصم هللا انآ اړ نهلکب هدنکوا یموق راکنخ

 هور وک ییدنفا نیداق لاینوترب هدنریشراق هدتعاس یراقداعوا
 ندتعاس كيراج وا هاشداپ ولتک وش . رایدزاب هدو ی رالید كچ 0

 یدشمکح هبا ون د ییاشاب للاخ هلدمت ظفاح هد رجا یر

 را راغ یدر ور ریهاح ندنندح . رولیورب هلسس لب د

 بوسهک شاب هدنک وا ناطلتس هدلاو . یدراروشهرت ندیراوقروق
 لای وتر املاک E یا ۰ رلشم اياق هرلرب كرەدىا رلانع

 . ید شمل رک | بولیرورسس یک یوا رچنخ یراشاق هجا كنیداق
 . یدروبولوص ندنراکلد نوروب ۰ یدقولوص ینر

 . نداروا كلوواص ؟ هلوا روشهلزوس هلرامک منالسرآ ۳

 ۱ ور وط راک مه . كيهلوس قباح ؟ ردیمراو رانعا

 :یدشمربوباوج هلبا وقروققرار دشوواقهنک وا یبرالا اغآ مار
 بوراو یخاد . ردهدروضح كلوق اشا للخ هللا ا رقرس

 . مهلس ینسهجهدایز ماطاس ولتلود هللاو . رارولک
 هلا مشخ . یدشهر وج ینعاشوطقال راب كب وق ناطاس لابنور

 یراناکماح لیشی لا ندقازوا ناخ زر زءلادبع . یدشمرک «یرجا
 سالطا هد . یدشمر و اقرا ه هر ناقاب کشوک یلماح ناتو ۲

 قسشیراق . یدنشاح یرلشاق رول . یدعالصاب هعولوف ییباق

 ۱ . یدروی افی رر موک و كن راقادود نلاق یرافم لحرق یسی رایو

 یر د ی ید هدنن رص ( یسوقاص) یلامربص یساقای دل راک نخ

 دم طفاح . یدشمتقراص های ندقوتلوف ینرکید « شعوق هسرزوا
 یبوک قلا کیا ۰ یدرویرود هدقایا هدنعاص كناشاب لیلخ كم.

 یرالا .یدروسرود هجرکسع اشاپ لبلخ , یدشمریدشوواق هتنرزوا



 سا ی و را

 كرهروک ینکیدرک هلشالت كنسهدلاو ناخ ز زعلادبع . یدیآ هدب زلت اج

 لاینوت رب . یدتمالع هنفیدلقیص یناجكهاشداپ . یدک ۱ هنک وا ینشاب

 : یدشمهلوس یک رراولای هلیسس نیمرتت ناطلس
 لصف یتحلصم هرکوص ندب | . مرلیا زای تولخ . مالسرا -

 . هلبا
 ناظلس لاو < 6 فا اوو كنانرقرسب ناک زاد ۲

 طظفاح . یدزبشود كعهلک ا هدایز هدنونامه روض هرانوا ا

 ی رق رس هداشاب لیلخ .یدشمهل رک هوقكرهدبا ان یدب ندر كيدم

 هکب د طفاح .یدرلشلاق هساب شاب یسهدلاو هله اشداب .یدشعا دىل

 : یدعملسم هاشداب نک راغ اا
 . كامل را اني ر ندنکشا موق . كنهلک | هدهرشط ب
 : یدتک های كنلعوا ىلتمظع هګ سعود ناطلس لارو ر

 نامشش كززع ناطلس هل رالا فیعض نهنروک یرارامط هدنرارزوا

 : یدشماشقوا ی راقاب اپ

 ا ندحاص « مردیا قاض یس ته-> لاج قلا ۳

 رولک یحوک كک ند كل راکیات چووا ر . كسرروط بولوزوا

 .مدشهلزوس هلعدن دوم ؟ رارولوا مک رانا . ثسهاشداپ نس ؟ اکس
 هتفوص یرلکدهلوس ود تیعج لوا . مدالک | ییزو ما كشيا

 فسا هه ؟ یعاور جا ردک هک و . ردهورکلفاسا ی
 ؟ كسرد!

 كل تدا لا روا شاخ جج ؟ میلکد كەدلاو
 . مرتسیا

 رایاراع ندکعهلو- نادص یص یال ید . هدلاو یههب



 بس ۱۲۲ —

 .یدناجیماکس هنب مدن دوم ؟ كسيمرولب ؟ یکد روک هعفد رب نس
 شعالاق تح ۳ ربع ؟ را و یک د ندنزو كب 1 به

 یددع كرلکدد لفاسا یسهلوقم هتفوص ۰ راریلک وشراق هن زاهاشدای

 ؟ مروتوسود هب نت ؟ كرد هب نس . رراو هرلکی

 .كسراسرت یهدلاو هدكسروناسا هتننزوس كلبلخ هلظفاح -

 هک كسي هرولیب نس ؟ یقول قمریدشوروص بوبارا ندنسیربغ هرکرب
 هح همساب ندناصح یرادص . زامح نجس 1 یاب كتحدم ؛ داسف

 هتحدم هلکدب ینو اه رهم . نوسلوا كکيديد ماوط . ردقوت ی هد

 . ردراو كهبرج رفاو هلک آ هکمدروناص ؟ كسرتسیا یمکما ملست
 ناس قباح هن یی کام هع ر یتاص صح نوا یارس

 . كسرباس نس . لکد مدح قمشیراق هنراشیا كنس هن ؟ كدەلىا

 هجهقشاب هز . زرتسیا یاشا تحدمالا هڪ واک | كّعض لها داسف

 .نوسلوایراکدید كران | نوسراو ؟كسراب اب هب هسراو دءزک رک ورو

 لقع ینماجما بونوشود . نوبشا یمهنسهلزنم چیه نولامه ذوفت

 ؟ ءرک ر كسمزعا

 یمالسالاخش هلع دندو .ردقو نالا هزغا ینزوستحدم

 ۱ ارا رو ندهللا الوا ییمهف نحن . رلنمهتسیا

 یلاماتس ۰ شمانوا مریخ هدشعا هد یجاخ ید كنجاح

 . شمرروط بودا هعاضا

 2 هنسک ؟ یرازعد هلوا هدنوجمآ ىد . منالسرآ منا بس
 یدنمد رد ا هک وا ؟ ردراو ® تالبد « )7 زملم یزو

3 
3 : 
۱ 
۷ 

۱ 



— ۱۷۲۷ — 

 قوج یرابغا . رردشت هحقا هواه یارس بونامرود ؟ شل روک

 ؟ نوسهلس كەسزملوا راي یىخد نس

 . ردهلوا هدکحرک . مروا . كسرایوس شوخ یدعا

 . تالکا هدراو هراناروق تعم هدعماوحو سرادم نس یی |

 . یدشمروطوا هترزوا هنانقی هدنفر طغاصكراکنخ ناطلسءدلا و

 : یدرویقاب هنبزوب ناراروم ندنندح كهاشداب

 ندحابص ؟ راردا ضرع رسدن هدلکش هب لبلخ هلظفاح

 یا یراعفا 7 ا .تلا - رارزک ,هدمازا و تا و۲
 ؟ ردرشعا

 . صضەەلکب رخ دعب نم ندعدن دونم « هکر د طفاح

 . ررود بودیا رارصا هدهالسالا خش < هلا للخ

 .ردکشیا كس هحرک | $ ردا حجر سکن اه مالسرآ ا

 . هللا ارجا یک كکيدتيا مکح هل . مرتسیا قمالک | . مامشیزاف ن

 .مرولوشود ینأزع كن یمهف نسح . ماماشنق ولرد رب هعدن

 ر هقشاب همرطاخ یدعا . یدابحا تمراژوگ ء یدلوا وبا كک, دلک

 نویوا شوخ رب هیهلط . یربغ كدتبا فشک یضص . رولک جالع

 هالو راکدنوادخ ین آ . رلنوسارآ هلموم یتحدم یخد:مرتسیا كمت
 . رولو اا لاوحا EE تسانم نیت

 ولئدو . شک هزوا هش وح هدقع اراي ولتاصا اا مو س

 مالسالا خبش دمتعم هعدن دوم ؟ رواک هنلقع كمک رکش ندنرد

 وش . زدیآ ضرع 09 رک یر. ییودک رک
 یه دن « نکل . سا یاد نايا ربا ندای ندلازع فسو



 — ۱۲۸ تب

 یذوم هدیرزوا هلط . زد ارگ ٠ رولوا نماض هنلاح

 ۰ روت هل وس ی

 یعالسالاخیش هکمادام ۰ كدهایوسیبا.هلدشم هم اهظحالم ىا -
 یاوتف باب یمهفنسح .رلنوسلوا فاس فلخهلا یحروک .رازههتسیا

 هعارب وط هشاط تعم ء نادان زملی نکیدتا . شر وح هیابص هعلم

 3 نشعا قلرسانح كر هب ها لیدر هزارف یرارق هوت وط

 هحنلک هف ۷ ؟ یدروتهلکب هب ندراک ابر نوه یک ها وات

 . راردیا ضرع شابو ناج هک اخ هلزوس
 : یدشم ریشاح بودالباثی رالا قرهلوعودندیرب ناخزب زعلادع

1 O. SE! 

 مظعا ردصهلااشاب لیلخ هدنشید یسادوا راکنخ كب دم ظفاح

 A دا راکنحس یدرلروشهلوس ی راقلز سلو كىا شا مد دوم

 نسف . یدشمر دشوواقین 9 ۱ .یدشلک هلورغود ندر كرهدبشیا

 اه ۲ اش 9 لباخ هدة ورا : یدشمرک هبون اهروطح نو هلزود

 ناطلس . یدشماب ی راحاصو ی زعا هلو روا شاپ ناطلسهدلا و

 :: یدشما هیاساب لباخ زی زع

 و دخ . لنکخ ھا تک راو : قو مخاشخا اکس
 . یدشمقبح ندروضح كره هل اغا لبلخ .یدشعد . نوسنهلک |

 ا ا لا كاع -یدروتقاب هکوا كم دن دنفاس
 ۱۳۳ و درا قوا ىمالفا نشروک اطلت دلو
 5 لاع و رادع . يدرون

 یلاصفاندتخیشم كنیمهف نسح ؟ كسرد ه نس . ظفاح

 اشا تحدم . راو یخد مراکدنوشود هح هّمسأاب ؟ 7 ت« ۔انم

ai maa 



 بس ۱۲۵ —

 نوسراو .هدنوشود هډ یا .رکح یناراط تشیعف ردنامز لخ راک
 . نوسهلا اعد همرادملود رد . نوستیک هنتالو راکدنوادخ

r ۱تحدم هاشداب . یدشع اللاص یرک یرلیا هدنرا ك  

 نیا د كنترفرم ٠اا كمردنوک هنتالو هسور یاسا

 < ناخ زی زءلادبع . یدربلک هلی هدایز . یدبا یفاک هبهطاحا یدصقم

 هنتساس قمردشالقازوا ندلوسات-ا یناشاب تحدم یثراق هلایحا رح

 هظفا یرادص اداب مد دوخ ك٤د . یدشلاف رطضم هدتعحاح

 قرهقبح هروضح هعفد چوا یر ندحاصثدم ظفاح . یدکچهدیا

 هدنادن زر زع ناطلس .یدشماموق زوس كد هم هل وس ایت ےد دوم

 هتشاب نونوسو یدمیش نک رونوروک یک ليام کما ادفیظعاردص
 طظفاح . یدشملباق هنیرثأت كناطلس هدلاو ققح . یدشمرو رارارق
 ینغیدلوا یهج ون هدایز هاساب مد دوم كياطلس لاو رپ <« ك دمع

 . ىدروىليس

 یثداق هنزو نک ر ورود هدنساقرا كهاشداپ ناطلس هدلاو
 . یدضەدا رارکت ینس«2 رد شالقازوا ندلاع باپ كمظعاردص

 بوکح هننرزوا كره ینک كنیدنفا نداق لایوترب هدر دقت و
 ندل وساتسا یاشاب تحدم هعفد ر هاشداب هکمادام .یدرولواشع هللومخ

 كناخ زی زعلادبع ۰ یدزامهلوا یثر قج لای . یدرویتسیا.قمربشا
 هدننهذ . یریلیهلبک هنکوا كراش یفجاباب ندهمریو ییرارق
 دہ ظفاح . ید هدنتعیبط قعاب قوا قلطم هسیاه ینیدر دشالرارق

 . یدروموشود یامالارخ هل روص هّمْسا یناشا مد دوم ك

 لاو هدهسور « هحنلیدیا نعت هتکلیلاو هسور اشا تحدم

 نیسح یراکنخ . یدقجهلوا نکا لاصما اشا نوع E نالو



 زا و

 هلوناتسا رکسعرس قباس هعفد ر . یدمزال كما هلاما هاشاپ ینوع
 كعد دوج Hk قاطم قرەلو یالوق E هس ریل هل تک

 صصص قرهانف هراز ك دم ظواح .یدرولواقفوم هغمرابر وق ندنلا

 یدشعا

 لزع كئلوق یمهف نسح مالسالاخیش . كمهاشداب نامرف
 ۱ ۰ مردیا و دم همجح بانج ۰ ردو اه تاصا صح

 كتمعللالو . ىج هلوا شمع تلا ندهناهاش ةحرف مهاشداب

 ندت ال وراکد وادخ كداشاب تحدم .٠ ردرا و یوق اشا نوع نیس

 یدع e قحال . رولوا هدیدلا یلوع نیسح كرزو قسا

 تبثع یزجم ندهلاقم هرابجداسف . ردسهمردشش نا یخد اشا

 قسا قح هلاق هدتحا ندراکدی وادخ 6 هل رانحا هص ص نغیدل وا

 . ردرکسع واشاب ترس .عهدنزاین نامرف هنلج هکهناتسا كرکسعرس
 ا ك تک رک .یراریدن تسنا هدراشیا یلاتما
 هدنرق یاک اخ تلا كلوق اشا یوع نیسح ناریدصاب هللبالوق
 ؟ یدرولوا یعدحهنارفک قرهربدلاقشاپ كمولع ةهللط یدبهسلوا

 یدروین وش ودك ردکج یناتكنس رالاقص هاشداب نکر دما ضان رق رس
 . یدرویروک قفاوم ینفیلکت كکب دمحم ظفاح هلس ناطاس هدلاو

 هماظتاوماظن « 11 یدرکسع 7 دار وخ افق كىد نوع ناسح

 روک روانداشاب سعف قسا نکا نه ۰ یدردیا تاعر هحردک ص

 هدهحشا رس ىتيدھاب هلکوک و رطاخ كیاساب نوع Ù ° یدروبننکح

 : : ر زع ناطلس ۰ یدم ولعم

 هدنساوه ۰ ردلکد مدا غیدالشوخ ۰ م هتسیاآ قمر ۹ کش



۱ 

 ,یتسهدارا هل وس هّمطاع راو .زردیشیا یغیدلوا زا را . روشالوط

 . گدلبا ماکی هللا الکو صاخ سلجم ییلوع نیسح . نوسل | هملق

 : یدشعادلربم ناطلس هدلاو

 شرو راسلام « ااا ىلج نا
 . رار ود هراقوواط

 عیب ینسهدارا كهاشداب کب فطاع بتاک شاب كب دمت ظفاح
 . ىدشمقلاقەغايا هد ناخزب زعلادىع . یدشع ا مظعت ك رەب هد تصخ ر نوچ ا

 هدهتسوا . یدشمهعا ادف یعدن دوم هتشيا . یدروشروک نونع

 ینیدراقبح داسف . یدرویلوا لا ینلکوک كناشاب یوع ناسح
 . یدروی دی اداعباهراکدن وادخهدنسمرا ز وکه لشاقهد ی اش تح دم نن بوس

 ؟ یدبا او را

 هلقلیالوقهجردود كراشیا .یدرویلوک یزوبهدكناطلس لاینونرپ
 اشا ینوع یسح كد ظفاح هله . یدشماغوا ی ینکج هدا لح

 :ایدشعالر طاخ ههاشداب . یدقو كج«مد هن راکد هل وس هدنقح

 یروصت تخیشم كن ەجاوخ یر ۳ ؟ردک ا ا

 یسهشیدیا كدنمدرد اما e ی یک رک امار دلم هع دن

E E 

 : یدشماللاص ینشاب بودا قیدصت یناطلس لاو رب < هاسداپ

 یتا نیر اتمام داما یو کک ك لب
 دک دع ا و

 یحسشم كندنفا فیرش یوو كسلوواص ريخ هع دب 4

 .یدشع د .نوساملیاقهب هشیدبآ هدافی . مردا هدارا ییفیدلوا دوعوم

 یتسهدلاو هداشداب .یدشاقهرارب را ۳ دک رقم



 ی

 هدب اعم هرزوا كمتک هم رح )و راکنخ < شعا تقعل

 : دمر هرودیروف نک ندیدرا كنس ولاص-

# 

#۷ - + 

 ا را ته او يک عراه
 هدناس هتشيا . ید شمهمشود ر وماي هرطق ر هنرزوا لوسات سا:

 .یدراشم اق اک حح پبورەشەب لدقوح راجاغ | دا هرزوا قمح

eیدرارویراو هالغاح یراجاغا یلادرز و مداب ی هدنرلولوا  . 
 ء«رارولحابص هدنجما هثشاو قوذ هلط یلقراص ضا هدر هاب هسردم

 یراعماح هبناملس و دیزاب « رلن هنءهووک هتنراحالس هلا یراوزاب
 یدراروی ر دش | فال ندلاع لاوحا قرهلوا ولب وط هدنخان اده

 بوک | نوو هسرارتسیا هب . یدشمالشاب همانا ندیغاشا ماشداب
 نوک هبنشراهج یحنل | نوا كرخ الاعسر .یدرویرتسوک تیمیلست
 كيا یدشههمع تعاس ترد مرکب نا را یدراشلک هتکرح

 « زانذوم ییسس قینای . یدرارویبریک هنحابص هنشرپ یجدب نوا
 هماموقوا یناذآ حابص كرمریو مالسو ةالص هدنراهفرش عماج
 که دنسیلوح هيب اماس یدنفا یصولخ دما ناورش .یدرار ور ال رضاح

 اذ . یدشمما یحاص رار هلرانوا . ی وا ندناب هلط

 هدرهحک «یتفاطل كرام كلا .یدراروی ربع یتراهحک كوص كباس

 ىلعوا كب « رویشادلر 9 مدیون لوک راز دلم : ىدا

 ییزو كرامتنا صع یراک زور حاص ناناشو ندنراتمس جلخ و
 SELD هءاط زمس ه رحم یدنفا یصولخ .یدرویشقوا بو الاب یزوک

 هللط هسلوا ردق هن : یدراو یرابس كىو . یدرول را ولرد ر



 تب ۱۳۳ سد

 .یروروس نو و كد اب وح 21 اص رس ر حو PET A مولع

 .هدیدنفا یصولخ دمها « یک یس قوس هلةابالوق هفرط يبدهلد

 : ۳ ءرادا یک ییدهتسیا ی هياط هج رک

 .قانیوا ناخ زب زملادبع . یدلکد یعاحشووا قوجوح هلئسم

 نوا شب .یدرویل | یرک هرک وص ینکیدهلبوس لوا . یدبا یلتعیبط

 یدشمر وديا لنزع ییدنفا یمهف نسح مالاس الا خش لوا تعاس

 . یدشمهمهتسیا هلم قمشااب هنشرا اشا ےد دوم مظعا ردص « اما

 خش نکلا یاکش كراجتكرح . یدشمالوا ىلفرط وا چیه
 دو مظعا ردص هدایز نددنفا یمهف نسح . یدلکد ندمالسالا

 ندقدلاق هدر بو همتک معدن دوشم . یدرارومهتسیا یاشاب منه

 معدن دو بولطم ؟ یدراراب هه یدریطاب و هوب هرا وتص

 7 قجهلبحا لوب هنساسور  یتسمح رالنامع یی هسردک . یدیا

 .نیمات یرل شيا سولح كن دنفا دا هلا یساسا نوا هدهشدرا

 ص كرلعماج « رلنالوا ی ایر ندمولع هلط . یدکچءر ولیدبا

 هاءاچ فک بوریشیب هوهق قرهالپوط لیچ پوچ هيد یرلنوتس
 تحدم <« هلکب اض قلا رآ ر < یدنفا یصولخ . یدرلشمالشاب هل

 .یطولخ :یدهلآ تاق تواک,هنعاوق یءدشاط ناشواط تلافاپ
 هک در الموت یوا |TE S ینآز ع كمالاس الا خش < یدنفا

 ؟یدبا یمزال قعاق هلردقوب هثداح . یدرلشا نیمأت هداشاپ لیلخ
 یمظعا ردص بول | یمالسالا خش هاشداپ ؟ ید راقج ها هب هسلکد

 . یدربلم هلوا راششت یی ندما باجما قملی ای هدوک اکو .یدشع وط
 ال را هنگ وی یا را هتک تااض لا یدنقا یر دو
 هدتلمالس . یدشمامو وا اشاب تحدم . یدنزاههتک ا تحدم



 ا

 اغآ فراع . یدراو كب قفوت هلکی لاک هدننای . یدرویروطوا:
 یدنفا یصولخ دما . یدشمتک هغملا ثداوح هنفرط نواه یارس

 : یدشما مس اش تحدم نامز ا وعضو هب اشاب

e 0كمالالا خش م کن ۳ زنم ن ی . مریم  

 ۱۱۱ ا وا زا اوو هدز « نکل. ردکحرک لیدی
 سلجم كناساب یوع نسح شا ككب دمت ظفاح ناخ زر زءلادبع

 ا و دشمال ادصا یتسهدارا یلجت اروهام مالکوم
 . یدشعد .رولوموا ربخ نداشاب یوع نسح

 كياض.یدرارویلکید هلتقدكب اض هلایدنفا دما هداز یاورش

 ه هناملس رارکت .یدشمامروطوا یدنفایصولخ . یدشمشلیاهر دس
 1 یدشلک هانآ تاماعت نداشاب تحدم . یدهدش روح كم ود

 : یدشعا ماود قرهاللاص یتساب ها را اشاب نحدم

 مرز < نیه اق هنر وز كعدن دوم هاشدا . رولقروف 11

 ضهدارا نیت هالو راکدنوادخ هنر اشاب یوع نسح ید

 زو دصقم « مریم یدعا . قدلوا ففاو لوا 9 ردشمتبح

 اعط رک قملعاد تعج رد شم اق هورک هدایز ندخسسرف»

Eمد دار کا ردلاح یاضتقاو ترورض قمهمادش  

 .ریلکم ال كع وشود هحب .دفا رطا یلیفتسم ی ۳ .هدیا لاصفا

 - وروک یراقبحا وق موق ندنسادوا قلمالس كناشاب تحدم

 هب و سم سم نوک یدشمالشأب ه امراغآ هدرلءرحم حایص ۰ یدروس.

 هه فرهاد بولساب هزکد شیک اک ارق هجالآ نەت

 : كب لاک . یدرولیروح

 رلایژر ه رول ےک ک, مدارس مع تعاس وب راک ا



 ت ۱۳۵ تب

 ۰ یدشمرازف قرهل !هنک وا یاب كب قیفو . یدشلوک هسد ؟رروک

 ید لیاقم كجا وا اش تحدم . یدقون ل هبهتطا سو
 یاب كلنوک رب ناخ ز زءلادبع . ا ا ندا

 لفاغ هلص . یدلکد ا كج مدیا. ممه ات
 یوع ari اشا ,یدسع رس نوسر و تو یدشعالوا

 6 شمامار el ندلوا هتفه ر هدلوساتسا ["] یدا ی اش 1

 مولع هیلط < هسقول . یدشما قوس هفرط هردا هدیرات وق طاتحا

 نشراف تاخیس ى ی را
 كهاشداب ء نکیا هدلا تصرف رضاح . یدرود هنسهقبط راق نیرا

 ا كيارمم <« هسلوا هده . یدمزال كما هدافتسا ندنفعض

 یئاه كليا هلتیقفوم هدیرلیدنک . یدشمانوا ندنر بولیصراص

 ك رلکحهلک ء هرکوص ندقدلشا هعئام یر . یدراشا فرط رب

 : یدشمروص هداز یاورش .یدنمهلوا یسها ردف وا

 رلکما هوب ؟ زراباپ هز ؟ کر دید لمن هب هسور زس

 ندنقح هسلوا لصن . یدنالشاب هشيا و هعفد ر ؟ كرک قلوا اه

 هزگر لر بولک زاو اود ON <« رددوعوم تاک

 . ردراک رز یخد و , البعاد

 هلاحلځخ دوخأپ . مدمهدیا ضعای . مريم زوس لصا وا

 اشا یلوع نسج « هک مرتسیا كعد . یدمهلیئوشود هجولفارطا

 - الو یخد راشیا . رولوا لصاو هب هیاعرد ماشق | هساکد حاص و

 راکنخ .رشود قلوا تاب یاح راب هتعمح باپرا یدعا . رویشالپ

 هد ىلا صفا كعد دوم الا نوسنولو هسروولو هدیدعو ه

 . ردشع | کمر ردق نوک, نوا تف [7]



 بس ۳ تس

 هد دل وا لزعتم مظعا ردص ا نوسامادرف ندر وک

 .كرويب تکرح هج هلو زس « رولوا لصاح بولطم هلتلوپس هدرا
 نو--همل دا هشن دنا اک اب ندنهح وا . مرهدیا نامت تلا ۳۹

 زا ناز وا. رولک رازکت ندهنک قوخح طرف رس مروا

 ؟ رول ا قشقای كمرو

 ردق مرز لما یاصفا ؟یمش كج هل وشود هدول . مربم تب

 نکل و الا . زرالوف قداتص هزمهاشداب زا ؟ یلکد مولعم هدهجزیس

 دک دز راکوروس هم وروح وا ر ز یتشه ندمضعا ردص

 ی هاروش ندن وش ندهلک لها ر هنر و نوا تار

 ۳ ود زاع |

 : یدرشاح قرهالرف ندیر ك لاک

 اوسر هدنلا ادعا یاب تام سوما ؟ مدنا ما یمردقوب ۳

  «رولیا لات هزرا قلود نیصد ناش اشتراو ماظ ؟ ردشلاق یمشیدلوا

 تس> قورع نطو ناراکصالخ و تمه بابرا ریلس ادخ هلشیدک ود

 نایب هحقیجا نر رانوب ۰ راراشیا رایش كدلك هرطاخ هلینابلغ
 حور ناکراع نولسد هموصعم تلم وش هد نوس هب دنا 1 نود هالدا

 لوا رامورات اره هکیا هدننلا یسونام رغ سون اک كنج

 ةا ندقالوق قرءردشیراق ی رللاقص هلا رأت اشاب تحدم

 وز هڪ | هرز وا یروب ۲۳ لا

 ۳۵۲۰ لاک و هردم رکج كدکوک نادر بن
 هن امک> تحلصم هس زا رب و نادىم برش دا د نل ا هرانتعا او

 ۱۱ ها رس ااو اع هاا هاا. دنا ومام "قم ولوا لک
 هل راظفاح ییسهناحشر افس هسور ك( یهمانغیا ) هرز ونک رولوا الوا



 ا

 ۳ ها فیرح . موزلم یقمالربحاق ندرظن یلدر دیولود ول

 رارولوا شالو ینیمز هلخادم هجهقشاب راتهروک یا . مرولم ندنش

 . مروناص

 هدایز یتمرح هاشاب تحدم .یدشمر وط وا هر هلتع الم ثكب لاک

 . رابداللاص ییراشاب كرءهدبا قیدصت یناشاب راک یدیا

 .یدشمالک | یکندهتشا 8 5 وا ىدا فرو اا ز او رطظ

 هلط هدفرط هوا . یدنمههلک | بولاق هدایز هدنعا وق اشا تحدم

 .یدشلوا هدحاص .یدقو هسمک هدراشاب . یدراشلاق زکلای مولع
 هرامامتسا نل هسیا بو را هلوق چافر ین هءاط « هسهزال قملياي شيام

 بوای یسهقشاب ندیدنفا یصولخ یرانو . یدراو یرورض قوس
 یحروک .یدلکد زتاجقمرود نوجا یدنفا یصولخ .یدنمهدا شاب

 «هدیدشمافرصرازوس یلشت | هلتقالطهدحاف هدتادبهدیدنفا فیرش

 .یدشمر وووا قو بولوابیاغ ندانرواهریئد رب مارو تعاس ییا

  لئاز بولازآ یراداععا هرامادا یرلکدنهووک كنهبلط « لکد یثر

 شنوک .یدل |هدعاسم قرءربدصاب ینیراص یدنفا یصولخ .یدرولوا

 هسیدهز هدنراقاقوس لوساتسا ء یدقحا اوه . یدشود

 هدار رس كهن ید رگ یک اب یر فانا یی فا
 یر ندنود هحرک . یدقوح هدیرالامحا یسهَعا قلزسلو هداروب
 كر هدبا نیمأت یانصا نشودهسالت هدرازاب وشراح « اب هادا

 :ىدراۋ اك ا راک
 < یمیسا . یدیا اا هد كمر وو وا اک وا یسه هسر د هب یر

 لب راشاداقرا «یدنفا یصولخ .یدیا یلهمشتب هنعماج هماملسلوا قایا رب
 بودک < زلوا ه رولوا ه . یدقح ندادوآ قرهشاللالح زارکع



 بس ۱۳۸ —

 کرج لم .یدشمهمتک هلا یدنفا یصولخ كب اض . را كم 4۶ ود

 ندهمریدسهک یدنفا یصولخ . یدقو موزا هالق هدنعانوق كناشاب
 یرلبا .یدرلشع هل هموک هدنادبم مولع هبلط . یدقبح هتنادیم دیزا

 4 یدشمتک هنفرط هم املس 6 دام ندکدر و تاملمت هنس راذلک

 . یدتجهلوا هداروا هسرولواب . یدهداروا تخبشم یالاو باب

 -دیا قارع هدیدنفا یصولخ ینو ؛ یدبا ےک مالسالاخش یی ماقا
 «اما .یدراشمتشیا ینایدسندماشف | كندنفا یمهف نسح . یدروب

 تخیشمباب . یدرلشمهمهبءرک وا رکن دی یا 0 هنر

 ر یراشوواح راکنخ ناشیراق هنسارا هلط هدنکوا

 نروک ینسیدنک . یدشمهلرلبا یضودهغلامالاق یدنفا دما یناو رش

 -ودالک | رایشرب هب هملط یرلشواح راکتخ . یدرارویر و لو هنلط

 1 یدرلشمحا ی رانغآ رلثل وا نک ندنرلبوسنم هسردم . یدرار

 كهاشداب ءراشوواح .یدرارومداقیدصت یراشوواح دل هب هلکی دهلتق د

 هلا اضس هورف ینیدنفا فیرش یحروک هنر كنیدنفا یمهف نسح
 ی راهملنکح هنیراهسردم بولغاد «راروسدبا لق ینکیدتنا فطلت

 مک ندنشاپ یلقع كندنفایصولخ یاورش .یدرلر وب داهیصوت

 یسیدند «شلوا قف ومهلبصح قشم ماجا هجاوخیحروک هک كعد

 هنشوت هب نف | قرهمو وا وه وا هاب نی ندتعاس ترد ا

 .یدشمارحصهنشاینق كىەجاوخ یصولخ .یدشلورو بوکح كهروک

 هلب |هجاوخ فبرش مدب دوم .یدتک الف یخشم ی هحاوخ یحروک

 .یدریلیب هک ود یوص تیرک هب رگ مبانی وا تسمه كرەر و اب

 دلو کی د هلرورع یر رلشواح راک « هبلط زمس هب رخ

 .یدراقج هل وایضار هل * اعاد تع كرەشەلزوسەلىرلر ر هسدمرب



ِ ۱۳۹ — 

 شک كلسډس ها یدهتسیا كمرک هاا هل دش یدنفا یصولخ

 . یدشع ال رضاح هرات ا كر ب هل هتسا هب هقرا ینفیراص بو اغنص ی رالوق

 : یدراشمرشاح ندنغآ ر هلط هحرازو ندنشاب خو

 ا نوک فرس یو ۱

 فا ارز اھ ۶ ی ادقارود یرارشاش فا ی
 یسجابارا ك وطیاف . یدشمس هب وطیاق رب قحا . یدروبلک تاد

 یماقای كننکبج یزمرق شمالتسا رباج هننکوک یرالوق هدننا
 كب دمع ظفاح هعفدو . یدراو ینیاس نواه یارسر ییامرص

 هتسراسد راو د هبلط . یدقو ll هسادهب اشاب لالخ ۰ یدزکلا

 .یدشمراراص یزو كنان رقرس .یدرارویر ولو ههارا كرلیکح
 روم رو مالاس هلا هشیدنا هنفرطيبا .یدروشدلاح هب هما مس هل روز

 ند وق ك دمت ظفاح .یدشمرود هدنکوا ینادم تخیشم هارا .ید
 .یدشع و هس رزوا هولا بو وا هرک جاقر قرهراقح هسک سلطا ر

 هنرزوا یسهمهشود كن هارا . یدروهرتس یرللا نک راحآ يشک

 . یدشلوا یراص باص ه یفشفوود هدقایا < شمقبح

 رقرمم . یدروینالاغلاد یراق راص ضاس كهبلط كم جاقر

 .رویزکب هجاغآ ناناللاصبوب وروچ یوک هدنسانروا لیس شمروب وک
 .یدوقوا ینواهطخ یفیدراقبح ندهسک سلطا هلسسر نمرتت .ید

 رک ذج یاب دا هيجو ه یدنفا فیرش یر وک كحیشم « هدطخو

 حرفای هند اش قو کادر ۱یغافر ندهلطد یدرر فا
 .یدشمالت | هنرزوا یرکتكنابارا یدنفایصولخ یناو رش .یدشمهتسیا

 كم دو واح .یدرلشم رشاش هماط . یدشمشودر ینبراص ندنشا



۱ ۱ 

 3ک :تسه . یدروفاب هلرلرظن قاقروق هب هجاوخ یناورش یه

 : یدرویدنا هلخادم هدننامز یدنفا یولخ . یدشمالسک قالوق

 < کن . راشاذند نالوا موصعمو لفاغ یا .. سان یا ن

 هدیرزوا زکر ر مه . مرولماص زکیرد ماقم ٠ مزک هجاوخ )رژ رس

 . ك. هلکید ى هلعالوق ناح یدعا . ردراو موقح 9 یوید

 : هکر اشمروب یرلترضح هنع هللایضر ههجو هلمرک رع ترصح

 افتقا هکرابمو رک تاذ لوا (ًادبع ینریص دقف ًافرح ینملع نم)
 . یرخا رز و اترزاو رزالو : هکرروب نابم نا رق : زکیدا

 ۱  یدنفافیرشهخاوخ نەدا لمح ی لاو .كنهتسک هتک
 ۱۳و او ت نداد لنج هراموصتم كمظعاردص
 هنکاپما لاعتم یادخ هلی هلتیمج هدحاف نود .رولیئوشود كل ريتك
 لاه. ردشلوا لوق اشاب معدن دو 1 و یحروک ندا مسق

 تخشملاصحتسا یناع و دهع كنا .رروط بوروط هدنک وا زوک

 رازس هسراو الخ ؟ یعرک رک املع ولدوا هز ؟ شما یموجما
 ندنود هللدصق قماقاب هزکزو هدیدلوا رشبم هلتخبشم . كيلبوس

 تلمارولک یعربخ هتنایدو ند ندناذ هلو ۾ زعوروک هدنادنم و رب

 ؟ روللوا لاصحتسا هڪ یی وقح

 هرتس هدنلا زر دل ر و ا یهلدصم و ! نملسما رم مع اب

 و هل ااتفاباب یدنفا فیرش یحرو و :قدزوط توش

 هن وک هن یدنفا هللاربخ نسح ؟ هدنسکلوا لناعع ی < دام اق اماع یربع

 . ردردم و اع تاد ر مه ؟ رروط

 : ندزغآ ا كرەيەلکود هلتقد ی یدنفا نوا هلط

 یصولخ .یدراروس شاه هرب د ین 1 ز همهتسلآ ۰.ین از همهتسیا 0



 س 6۱ تب

 هاب | هش هد كب دم ا نرفرس . یدشعالتا کلپ یدنفا

 برازر یراقلنا ی اا تو میت
EE eیدشعا هجو هاب رق رس یدنفا دما  : 

 هلزکزوک ییا قلاقتح يدر هتشيا . كان رقرس ولتفوطع

 یروک ءاما .زرولوا بارت ندر به هنناکاخ كزمدنفا . زکوروک
 ندلاعباب ران آ . زبهمهتسیا ییاشپ مدندوم مظعاردص هللا هجاوخ
 . ردررتم قماملعاد بوراو هاروش ندیوس هحقدل رو و داعلا

 كالههحتءم . رکح ل 1 و هزمتسوا هسرلید .ردکهاشداب نامرف

 . زرولوا
 كرهب ودهنس را هغلاد م ولعهلط یزو یدنفایحولخ دحایاورشو

 ۰ یدشم رشاح

 مکیدهلبا زای یتعفر هبایلع هبتع «مت یعراو 0 یمهل وا -

 یشدصم ندز کف رط

 هج هل وا یک سو دا کهن E ا قدص . لی - .

 . ز هع ود ندزاوف الا « زرولوا توف هدیود . ژردیا هلاطم

 نربرازوک ول یدروسمولوک ندنلآ قہ دم ظفاح

 BOS نزواكنهارا ینغایا یدنفارب نک ندمولع هباط .یدرویوقوا

 : یدشمهلوس ار قره آ

 كمہمظعاردص .یربع یداصواندماط تلم .ثنا رق رس یا

 . رولوا شاداپ هولووتسوم ۰ ردزعولعم هرخا الا هلوا نم یرلکدتا
 نسامزمدنا ناغ ا ج کیو نیا ردوا یت وا
 دد هسخو . کا مالعا هج هلو ندزرط بوراو . یللوع

 ۰ ز هدنلاح تسمه لدهب هلک نواه لمد



 س 6۷۲ —

 . یدشمآدلصف هنعالوت دار هلک | هان رقرس « یدنفا یصولخ

 < تبع هتشیا . زکسوووم هدهاشم لزوک . یاس تقیقح
 . كروب تحاصم لح زکه سرول وب نالوق فازا معو ن ر ایا

 . مردا تعواطم رار هلمشاپ

 . یدشمروطوا هنر كرەەسمولوك ندەمەلىوس یشر « ا رف رس

 رت كب دمع طفاح . یدشعا نداب ارا یدنفا یحولح

 . یدشع الود یهشوک ك نا .EL یدرویدک هنو اه ناار

 :یدرویر و تاملمت هنتعم یدنفا یصولخ . یدشلوا بیاق ندزوک

 نوسراو رگحاق ر هادم دن زأب زد . تكسامرود یدعا

 شورو ۰ نوسلوروق هنراوج یحهکرس و یلاعباب ید تیعمح ر
 ندزکفرط هیهسک « امآ . ردهدلاتحا كنا شیار مظعاردص هلبا
 .مّاق 0 ندو . کسر لدنماب ات رل یی م نوسهلل دا ضيرعق

 هدب و هلءاقفر ن . مرابد قمالوا ےر بو امان اق یرو رفا درو

 ربا قفوم لات هللا نامه .زکسردا هنامیتسا هدلاح باجما . مرولاق
 ناما . نوسهلبا

 « هرکوص ندقدلرا ندننای كناطلس هدلاو اشاپ عدن دوم
 . یدشلوا ناشیر یرکف . یدشمتک ه هناخیلحاس کب هجم رغود
 .یدکج هک ندناطلس هدلاو هسکج هک هن . یدرومهلس کج هداه
 لاموتر . یدشعا هلما هنملعاساپ تحدمبو ر دناقهحا یناطاس هدلاو

 ی و هدم اعس هنملع اشاب تحدم < تور و یهاشداب تلا ناطلس

 فرم رکا هتخشم كن دفا فیرش یسروک . یدقحهلوا

 ےد دوم .یدقحهلوا شعالت | هلقلب ال وق ییلروک «هسرولوا لصاح

 ۴ 13۳ ب



 ۳ تب

 هل دح هننراراکتمدخ هطوا « روجا هلک را بوامرود هدنسلاب اشاب

 «ینامحرت شاب كنريفس سور نده قوح .یدرویشقیح بوت هلوس
 كن راپانج فهیئانغیا لارنج . یدشلک هنسلاپ یهدکس كمظعاردص

 کمشوروک هللا اسب معدن دوم تاذلاب « ریس . ید شک نیما

 .یدیاهدنتفاض یاح ك ( كولا ) رس یریفس ریلکنا . یدشم هم هلک

 همظعا ردص هلناحرت . یدشمروک یلاکلم یتتسح مولع هلط یفس
 رکسع عاهجا « هروک هفهینانغیا لارنج .یدروتسیا قعولو هدایاصو

 «هسنمهل وا قفوم مظعاردص ۰. یدردقم تک الف « هسزلدعاد هل. وق

 رخ ینذح هر دنلوب رمضاح هن صا كهاشداب یودرا لوق سور ل

 .یدشمهلکیدلتقد ینا رت شاب قرقاب هنکو ا مظعاردص ۰ یدرویو و
 .یدراو قعازاق یناوعد هدهجش .یدلکدانف ینیلکت كنسحلپا سور

 لع دن یسلاو رکو هدهدنشامز :یعرکع زدم كران واف روش
 هقرف سور هنسهق ولودانا كزاغو نوجا قمالبشراق ینراودرا
 (راکنخ) ناکمتنح یلدعدومحم ناطلس ؟یدیا یش مهل رتک ی رابه رکسع

 هدو هکناص ؟یدا یمشم«ا هناعتسا ندرلسور هلبسهدهاعم یس هلکسا

 دوم . یدا دوعوم كمتک هحقفتم بواک هحتسود ؟ یدراو ه

 . یدشمهتسیا تاهم ندناجرت شاب نوا كعوشود زا اشاپ مد
 .یدزعهدبا لح هللوق یدنک هنشاب كب یشر یلرطخو مظعم هلو

 .یدروینولوهرزوا قلوالئاز هدنسهاس یراریدب سقف

 كتدنفا یمهف نسح مالسالاخش . یدشمردناق یاطلس هدلاو

 هسرلبروک مو زا .یدقحهلوا شلداهوست بو هلزود یثه هلل اصه |

 .نامحر شاب . یدریلسهدیا هدافتساالعا كب ندنغاک ت كنسحاباسور

 یارس هدنجما هشیدنا هحیک نوت اشاپ مدن دوم ء ءرکص ندکدتک



 ت

 نا

 راظتا هتنامرف لیدی كيرا الاسا قخالیروی زادصا دیو اه
 هنفرط مرح « شمرود بوسزک هدنحما هطوا ردق هحاص .یدشعا

 همرح نکرابراح هلناحلخ یلق بونای شتا :هدنشاب .یدشمامان ۲ دا
 ۱۳ ار شرح كيا رد ااو ؟ یدریلیابانف هدبوع
 تلود اب » : هلو  هتشیا « اما  یدراو هدیرلةحالغوا هح هب ر وک

 اسد یرازوک كناسنا هدامزر كج هل هند « هشا نوعزوق اب هثاب

 ریلیدما هدلابون ولو نامزره تح زوس . یدنعمروک هساواهدیلزوک
 "اهد 11 هس راح ندلا ر یتسوب ترادص « نكل ید د راش

 r یما وه یآ سیام نانلوم هرزوا كلك .یدزلاق یلاتحا تدوع

 غا ءرطقر فف [لوناتسا یر ندا قم ,یدازوک
 هدنروت یحیح < روسا راک زور نل لتاط هن ندزاغو < اما

 ندنرلءهرجم قلمالسكمظعاردص هلیساوه زکد ءیراوقوق سمكراجاغآ
 لب رک هلقوذ ردقه راهحیک فیطلوت هدرانا دوعیم «ءا .یدرولود
 یمهراب . یدقو یحاشحا. همش ر هدا د كىاشاب معدن ما یدرلسصس

 زق جنک یفلمالسو مرح .:یدا هدر هدیګ « ی یدراو

 یسهشوشود هقشاب ندنسوغف تلود ر . یدبا لود هلراناوح هزا

 ەي كلام هجوق لوا تعاس چ اقر قحو نو و . یدقو

 6 و روس مکح ۳+ ییدهلبد قرهردنلو نوتوط هدن رست هطق

 1 ۰ تر و ووا قارا ندرالکوک بو شود ندزوک نیرسک |
 هدی اتسراغل وب «شلک هتکر ح مولع هنلط هسقوت ؟یدنآیمیش كجه هلردک

 < شمروروتوک یهدکوک ناق هدنرافرط (یوک قاتوا) و ( قلنازق )
 ۲ یدددک توا ا یدلکد نال جج یسادوا كوا
 ؟ یدربلک هن هقشاب ندررض ندقعوا ههنامز قرهلوا حیات هناشیدک
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 س ۱۶ ۵ بسا ۱

 كنهسمکو یفاطار هج فنا كنامارآ ینقوذ لر هکنای نوقای ینعوب وجک

 اشاپ عدن دوم هسلیب هلن یوا . یدداو قوذ, ی |
 . یدشلو یالوق كاد . یدریلی

 ندقدلوا قفوم هامریغاح یسک روت بوم هسابارا ا

 ء:یدمآ .:یدرللاص لا دا لا تعتاد او
 هدعلمالس ردق هحاص . یدرومهدیا مع عفد هن هتشیا « ۱ ی

 < لوا ندامرافا نوک . یدشمرجک ینتقو كرەهل وس بونادروقو

 یرلکدر و رح یدورو ناک قیرحف . یدافلک كب ا هذلمالس

 یک شمروو وق ندر قرایانبوا کءهروب كناشاپ مدن دوم « نامز
 یارس هج یغود زسه مش كب یرخف سام ینکیا . یدیشلوا

 6 هسفو : یدروبرتتک رلهدارا هب < ریاس ک٠ یدروبلک ندو اه

 مدن دوم « هدیدشمامالوا قفوم هعانقا یناخز زعلادبعناطاس هدلاو

 دوم « هسیا هليو ؟ یدراشلک یعهالا یرک ی رهم ترادص نداشاب

 ءرادنقا یرانمشد ۰ یدردقم قلوا نامی كب لا كناشاپ مدن
 .یدلکد زاح .كعا همش هنن راقچ | هفرطر ینسیدنک ید

 باج اك٤ د عادوا لذا رف اش ره هد هن اخاح اس قددکب «هده رادص

 هنر ار یخ < شمراراص یزو e U f E NN یدروسدا

 ۱ یدشالدهن هک

 زف دنفا» ےس: ریل + یدکج رب هناي هسلهدهر ك یرخف

 یاش معدن نودا مسا هلتع الم ؟ یدکح هد ی« رسا ینوباه رخ

 .یدلقار هکتلود هدهع ءاها ترادص .ماساب هدژم» :  هر + هلك

 هد یم « یدلروم ماکب هلتخیشم یخد زکلوق یدنفا چروک
۱ * 



 ۱ سس ٩6 بس

 وا كعءهرک وا یفرط لتاط كدیا هال وش < ءآ ؟ یدکحهلوک
 . یدرضاح هادف ینعو یراو

 یرازد اشاب حدن دونم . یدشعوروک ندوق كب یرخف
 : یدروسرتم یرللا كیاشاب . یدشملیاقلاق هعايا رەب هرتس

 قاض ؟ زکسهازما نوسهعا ادخ . كروي تععر هلوش

 كب یرخف . یدلیهید . ررتسوک هوا زک هبهجو مالع ۰ مرمدا
 .یدمحنواه نامرف هدهسک و . یدراقح هسک زر سلطا ندشوق

 یرازوک .یدروحهک یهرو . یدّمح هلماب اهد زا اشا عد دو

 قرهوق هتشاب بو وا ینیرش طخ یجنسام . یدشلوا ی تدار

 ۱ . یدنشک ازوا همظعا ردص

 . یدشجا كره هرتن . یدشعوق هنشاب بو وا هداشاب دن دوم

 هدنک وا یرازوک یرارطس هینس هدارا شوم هلا نواه یارغط

 . یدروسرود ی یدشمامروطوا كب یرخف . یدروبنالهحشرف

 «یدقاب هاقلاو هاطخ نایدیا دک ندا كليا اشا معدن دوم

 دا :یدشملم رس وص هنک هروب 6 خوا

 دن هحفدوقوا . یدشمالشاب هيد ۱ مریمستقادص رزو تب

 اما هدقلمظعاردص یسیدنک . یدرویدنا موحه ناق هتنزو كناشاب
 ی ر ومأم الکو صاخ سلح اشاب 3 وع نیسح A یدشل دا

 ناسح هدو اه طخ هده . یدرولیدبا باج ندراکدوادخ هلا

 .تحدم . یدراو یدیق « یلج لاحعتسالا حانجییع » كداشاپ نوع

 ردص TIRE به . یدشل روم نعت هتکللاو هسور هداشاب

 .یدشملس ایبوللا هتقدرظن فا یراکدتا ضیع هباطاس هدلا و كمظعا

 ::یدر وبلوا كء دهب یلج كىاشاب یوع نیسح سوحنم « طة
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 مد دوم « یبش دنا و ات هالک و سلح كراع رس قمسا

 دوش مک ههاشداب ؟ یدربلمبهلوا هما ندکمروشود ه هک یناشاب

 هتف ر قاطم هتحلصم « یدشع هلش ا مقس و « هدیدشعا

 .یدزعالشوخ بودا طح نداشابی وع ناطلسهدلاو .یدشل ر دشیراق

 .هاسداب . ان ید ضن هلک قلشاک اب و ند دنفا ۔ن داق لای وتر

 .بلج ینا شاپ قو نیسح « نکدر دشالقاز وا هب هس ورب یناشاپ تحدم

 ی رکید بوروا یر كراکنخ ینمی ؟ یدشع و شود یماذلاب یهّما
 هعا ردقو ناخ ز زعلادىع 1 ره | ييدهتسيا قماتقوا

 لو و مظعا ردص . یدلکد هدتلباق كجهوشود وازو يباو

 هس شک .یدیا ینواحم اشاپ ینوعیسح كم دم ظفاح : یدرولک |

 "انرقرس هدنهشوروک بوشالوشراق هلا مولع ةبلط . یدشلک ندنوا
 . یدیا یلکد ۱

 اشا E SA یدشمرارف یرازوک كناثاب مد دوم

 قرهلروق ندراکد وادخ ینمدد 0 نر نسح « هد ید هسه دیا

 .یحسام ! یدکل رسعلاطهب : یدک اف .یدهسالوا لک هتلود رد

 هطاحا هلا لب اا مد دوم . یدرویارواد هدوع كب یرخف

 یمهف نسح مالسالاخش « هسزالوا چیه « یدروالک | ینکیدلدیا
 شل دنا نسل هجاوخ فیرش یحروک هنر كر لدبا لزع ىدا

 .ندوشراق ردق هل هجرد رب کم كياس2ٌاب نوع ناسح . ید هسل وا

 هيب ثح ندهجاوخ یحروک هدنوامه طخ . یدرولوا لباق قمرود
 هلو بورداق یناخ ز زعلادع ناطاس ه.لاو نالشالک | . یدقو

 .ک یرخف ؟ یدقمجا ایه یدمیش اشا مد دومحم . ۷

 : یدشمهل وس كره هل کک



 هخاک اخ یرلترضح نمدنفا ناطلس هدلاو .ملغوا كم قاب

 ناسا ندزو هل بج یرللوق یدنفا یجروک . مرهروس زوک و زود
 یلوق ن < نمدنفا . مرهدبا صرع هج زساور هدمه . ردشلروس

 مه و شود ن ۱ ۰ ر رتسلا كم هل ا هفاخا یم هلن ا شاپ یوع ناسح

 ا کاک ا ناتویششاط بونوشود یزایدنکآ
 ۱ . رولوا مخ و كم لاح تفاع

 ضرع باطل هدلا و ولتلود یم راکدید 6 ماحر ند زس

 IS هدی رلباوج ۰ ا

 هننأرج كماشاب عدن دومح .یدشمهسمولوک یحا یا كب یرخف

 هدلوت ا دک ودق هل وکو ۰ یدشلاق بوشاش ندا نرو

 1 یدلکد N تارحر هلو بود.شزا شاز رس رل

 مظعا ردص ولتلود ؟ یعرول | تدسانم مها ص هج هلب ون و

 یدناح ی راشاق د ردنا لمات هحوا ین هاا اش 9

 : اشا

 شضیعههاشداب ۹ یلاوز هليا ۱

 دن وا تشم ۲ ترابری ۳ تنم ز مد ٍ

 «نکدوشوروک هلکب یرخف اک غو یرح ندرات هتم بولوا

 ۱۱ دفا اش هداز اور ندقوح كب دم فاح

 یارس دره هر وا یاضورعم واع اشا مد دوم كم ولع هیلط

 رد ص كکی ف 6 ها e ا یحیشم كنىدنفا

 هد كمولع هلط . یدقو دق راد هتخ.شم « هدطخ ییدربتهک همظعا



۱ 

 ناخ زیزعلادبع . یدشمالوا ینامولعم ندنکلللاو كناشاب تحدم

 كهاشدا . یدشعاللوق هلیح ر یناذ حه همەررا یلقع كنهسمک

 ؟یدروملک یرلیا نده تیدض کهدەدارا یکیارھ « یدا هه یدصقم

 ردص « كب یرخف . یدرلس ز نع ناطلس هدر, هللار نسو عود

 كناشا عدن دوم « هرک وص ندقدلرا ندنسلاپ یهدکب كمظعا
 ِ . یدشمشو وط نوتسل یرلکتا

 كل هتسوا .یدشمهلدا لع سه نسح .ىدشملا یشف ولتلود

 شک د فک درد هوب . یدشلدا تلخ هلوساتسا هداشاب ینوعناسح

 راک 2 یدشحالوا | a ا مالسال ارش دد کک
 . یدقجایالطاب هاب یدنک هم قاف « قجهقبح هنہاع هدیوص

 .ندتلوئسم ولردیه . یدا هاشداب ؟ یدک رک قلواه هب اخ زب زعلادسع

 . یدرولوا هنمسق هل وک لوق ييدهلسب هدنسوق هسرولواهب .یدیا یا

 2 یدروبن هلجا هکدن وشود 6 اشا معدن دوم

 هیدشمرووهتر ر ی رللا قروه ریهاح هسد .هلک ران ر اکب قلاح

 : یدشعا سا هتراکتمدخ < نک ر نەلەر ین للا راب

 كتدفا فرش وو وتا ركنا و آ دی
 یزس هلجع اشاب مظعا ردص . نوسراو بریامرود هسریلیب ینسهناخ
 ندهع وژوک هتل نوسارواد هجولتفد . نوسلیوس ود . رتسیا

 هحهّمشاب هنلفع كیاشاب مد دون . ی هل هلع . ردموزلم كلك

 مروک .اک کا ا اود حررک ین ساب
 : یدزرک زوم همولع هباط ت تسلا یدنفا یحروک : یدکجهر و رارق

 لیدر رک هبزوک كهاداب « هسرماس هلوا قفوم هفمتعاد یتعم

 .قرهشالاح ام هتسم هل ديا باج ڭىاشا نوع ناسح « نامزوا
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 ؟یدیا یعردتقم اکو یدنفا فیرش یحروک < ماه . یدراربشایغوا

 ۱ روا یا ااو ..یدقجهلوت هدیاوج هب

 كجهدک ایی یراقاشوا كمظعاردص . یدکجهلک کس ندهمعقوح

 . یدرلکجههلا توعد ینیدنفا هلیساپارا ترادص تبلا ! ابیدرالکد

 ینسهماراظتناءصا كرهلیکح هنسهناخ هب یدنفا هدلاع باب هدیدشما یا
 ندنعوقو یشیا شا فشک ندلوا ینج هلا هکناص . یدشمهلوس.

 عد دوم : یرلتمشد هدر م یدشعارواد یک شمالراصات لوا

 .یدرارویرود بودناتیاکشر هدیکيا هيد .لکدر زور انشآ راک اش
 «یدروم دا دات ید هدنسهلتسم یدنفا یروک یتساک و تاردهتشپ

 را هه ندتسهک لوا قاا ر كندا فیرش كناشاب ےدن

 یلاعت هلل نومب .یدقج هلشالک | ندهمع قوحهسقج هل ایه .یدشمالاق.

 . یدتحهلوا قفوم هامردشوواص زرسنایز هد ی هنطرفوت

 مد دوم 1 یدشلک هقح هحاوخ یحروک هدنفرظ عام مرا

 : قره الوشراق بوقلاق هغایا . یدفو كجد هنفک كناشاب

 .یدلک مزال هرواشم . ردمهم لبخ تحلصم .یدنلک هدنتقو

 11 ه یدنفا یحروت هيد . كلوا تحار بوروم هفرط وش هله

PEEهلک رام ر هد نوجا یدنفا .یدشمروطواهناب ةد یدک  

 هورفینسیدنک «راشمر دلاق ندنعاس ییدنفا یحروک .یدشمالرایصا

 هجیلاب ییدررک نکردک هنبالآ ترادص دارهیک تیس ناب
 كناحوخ یلزوک لسش « یرکف نیج . یدراشمر دنایوا ندنرلایژر+

 مظعا ردص . یدرولوزوس یرلکم نوک روقا وش وا ندنرازوک

 : یدشعادلربم هلتدج قرهناح یعراشاق:
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 .ر روروط بودا ابا ندلزع ینیمهف نسح « هدنفا هتشيا

 :زکسر ده زس . مرو وشود ۳ ر یدعا . ردراو زوق هدهیام

 اضرا ترش ۳ یار آ . مرولم لوا رک خرم یخ هدسرادم

 ؟ یمرولوا نکع
 بوایصراص یک یوا تباصا لوزا هنناي کیا یدنفا فیرش

 رایؤر شوخ یرب ندماشق [ .یدقوم یلاح هکمهلوس هلک .یدشلاقاکود

 بور رو ربا یماع هنیراتسود ندناجهدنخیشم بابه «یدرویروک
 مظعا ردص هدیدمش . یدشمهلا هجون هّملتحم تاهح كر هب هع هلک |

 یقاتشم یرب ندرلهئس « ءا . یدروهلا ناسکی هللا كاخ یرادما
 اهاد:رب ره . یدکعد رو غوا هونك هت یو ابف شارا

 ؟ یدریلسهرتک هغاح كجهديا هدافتسا بولو ندهر یتصرف هلو
 : یدشمهل کک كرءرع راقلتفیاب ندنناحبه بوراراص بوراراص

 مکح مای هل . ردهتسباو هزک وزرا ۰ زکسرواس زس ینرا

 تیرثک ۱۰ ماعاط یتسهفاک كمولع ٌهيلط . رولو یر هيا ه ردق
 . مهر و روس ناشإ , راسا هم رج رب ۰ مروناص رولک هلو

 از ارادفرط < لکد قدرا رول هجچوک ملط ندزس
 .ردو :دهتسلا یخد 2 .رون ولو هب کیا یمهموظنم كران ا هدنناللحتسا

 یتسهدناف . روناق مدش و هتع : رولیدا كراد رضحم رز هدنشع

 0 مرهدیآ دما هحکب

 . انعطاو انعمس زک هسردا دما نت نا رفح هحوداس

 رکیدو هیدیح . رواییشاواص هعدقت هلیقا زو نمراو هتعاس چ وا
 هنناجما ر راو ناه هسراو هدعاسم . روایاص هدنجمما ممووا سرادم

 . ززاقا



۰۷ 

 ددلاو .كدروشهوس لا یان رف لوا زا .رولوا هحسانم الل

 هوولن روک یریثأت نسح اق كفوا .ردشل اب زك هک ذن هناطلس
 . مرتسیا قمر دی ولو هدنسوشراق عناو صا یخد یزمدنفا یدعآ

 ندمالفاص یا . نودلوا لئاز ًامسق یراهشیدنا ندمولع ةنلط هک

 و لس داك ینالوا ۳ تملا ؟زکسمرولپ . مهلوس

 ه هناتسا هرک ر . روللوا باج لاحمتسالاحانج یلع ندراکدنوادخ

 هشر و یالکو هلهاشدا . ر 0 0 تلود یعدصاب قایآ

 .CT رولوا لئاز یتایالوق زک هل روتک هتخشم نمد ایک

 را هدهعرد مادام . مرد الا رب دی ولفارطا و

 بودی مده هب و اهنبام ی رضع هد هند زا .م رلکب ی کد وع هلتقف وم

 . مرءدنا لاصحتسا ی ۳

 .یدشملیاقهدیمآ هس ندیرلدع و كياناب مد دوج یدنفا فی رش

 مق هدهسلکد هنسبه . یدراو یذوف قوچ زا هدنرزوا مولع ٌةبلط

 یرانموح « یتهبلط یسەسردم هدم . یدریلیهدنا را هنمهم

 هرکو ص .یدربلیبهدهلرهم رضحم رب یک ییدهلد هرانوا .یدراریلیاص

 فیرش یسلک ندرلهجاوخ ماعسرد هدایز ندهبلط : یدراو هدیمهم

 < هکر . ید رهظم هحهقمشا و 7 یهاظم ه یدنفا

 كاشاب ید دوم « یدنفا فیرش . یدلهماب ینسهعا هدافتسا

 «طقف .یدراقجار دای هطضمر . یدروبمای ینلکش كرت ييدتسیا

 یرلک هدنرکف كمظعا ردص «هکی دقو یتمارک «یدراقجهزایه هنجما

 کتک بوقلاق هعایا .یدنوسلیهلوا ردتقم کناف شک ندنکلیدنک

 : یدشهروص قرهنل رضاح



۵ 

 رلیادخ « نوسلوا هدلو هب ین < رکود

 از ندع هوا

 ییرحاءا تحدم كاماق نود ؟ زکسمزملی یلاح ,عاج سس
 « اما « مرتسیا یک راد رضحم هدلو قجلوا یسدژم یعوقو هلا

 .یلث اراک ذب یخو یراقدلوا یضارو دونشخ كقلخندزس هدننورد

 ادخ لذا . هلا عورش هس ناھ . مولتلود مدالک | ا

 زرواک ناد دک

 هننرازوک یشقاب قو ود نارافا یرلکیب رک كمظعا ردص

 نوزوایدنفا فرش یحروک .یدرویلوک یزو . یدشک قلندا

 بوربع سکو ک نرد هداشاب مدن دوم «نک راثیح قرهنیلاص هلبتماق
 ندلحاس یشراق . یدشمالک ای هردس یاشوع قرەلا سش هحتحار

 . یدراروشاسوا كلءوبج یرلوص زافو . یدشلهبک و یا ن

 یثه «لوا وا یدک بوتروا یوق « هحاوح یروک

 یيدسا دعو یهمرتکا كندا فیرش سیا . یدتحهلوا شمس

 اش هک راد هلتقف وم ك رض

 ندا وا راقح ا لیلا فنظفا ردس یدقا ف

 .یدشمشش هنسهسردم هدمه ندهمر دک .یدشما رادنتا ر ااو

 هن راشاداقرا یهدنرانادیم دیزپابو حاف «هیناملس . یدقو هدنادیمهبلط
 هورس ەك قوا شب هدنلا ناهق قلکارق . یدراععا فا

 هدهسردم یمهفاک كراهجاوخ سردم .یدقو راهسمک هقشاب ندهلط
 فرش .یدرارویدیا هرواشم ی راکحهدیا بواپ 4 .یدراشع الی وط

 كنهجاوخ یحروک . یدراو یذوت_هرزوا رامامسرد كدتفا



 دل اقا

 ندکب دم ظفاح هدنک وا هیناملس « لوا تعاسر یربخ یخیشم
 ۳ ال رخ نیر نیمیا

 صولخ هللدبما قعاح همالسالاخیش لبقتسم . زالوا هل رولوا هن

 هرز هسرالا كراسردم « هجاوخ فیرش . یدرار وتا قاح 1

 یتود ندالب . یدشر و یدعاک مالعا 7 یادسراپ نیا سک هک |

 :یدشم ر دشو وط ملق زاس رر هللا كسه ندادملق . یدشمراقح

 یدعا ۰ قدلوا رشم هلا اصب ةورف هدنمههاتس راشادلو تب

 . زدهبجو هراز. یعده رضحم یواح وا کیش هنمدنفا زمهاشداب

EAیدشعد . زر هدنشاب دیجک . لهروک هسراو زکهحو هرذ  .. 

 . یدرولوا شعا ددې یراهجاوخ هدندفرطر

 ناغالوا رانو . یدشمهمحک ندنرطاخ تنر كنا ضارتعا

 ا ىدف ا يدا قو یورض" یا, یدرایش
 هرطاخ هد كمر واق كلرکسعبضاق ر بورک هننزوک كمالسالاخش

 هدنهح .یدشلوا مالاس الاخش هعفد ر هجاوخ فیرش . یدلکد زاک

 ندر به . یدقلقحا كمهعا اضما رضحم . یدشمقبح ید هدارا

 یدنفافیرش .رایدارواد هراملق كرهلک یتسوازد هنرزوا یراهتاش

 ۱ : یدشمرازف

 تبلا ۰ هرازس نوسلوا كت انبي ۰ راشاداو كقاب
 <« نمدنفا . زالاق هدنتللآ هلهجور . رونولوا ردقل زکشلراک ادف

 لوا . ردشمروو رادصا یتامرف دامبا هراکدواخ یاشا تحدم

 ۱ و تم املع 4 ا م قمانوا هدر :یراتویایم بلق كرام
 ردتک رح زسه وشود رب . یدهمنکح ندکملا رمکنم یننملارما

 تح اس هللا وفع ینسهفاک ندنراتوم لاک ؟ هاي هن . یدرود بولوا



 ۵ بس

 < کردیا بنر تار هلهح و لوش یخد ها بس یدعا . راررتسوک

 ر رحم هنایکح لح یواح یاکش نداشاب تحدم هرضحم نورد

 ینغیدلوا هلش وشن كنا یس هداح SE ی ی

 اربایراتمد هدیرادز ندا زما شدا و کسهدیا رو

 2 )هديا

 یحروک .یدرلشمامایالک 7 ینسهل.> كنىدنفا یروک «راهجاوخ 1

 هرضح.رلیدبا رودغم هدقمالک | قوا .یدا هقشاب یدصقم كنسدنفا

 ندک دولباحدم ی یدنفا یحروک قرهلوب هدناداتسا هنملع اشا تحدم

 رکید «هجاوخ یحروک «یدراشمصاب یرارهم بوت | ی رلاضما هرک وص
 كىا شا معدن دو . یدشمهعا لامها هدیرلهجاوخ ی هدرلهسردم

 فیرمشقلرا . یدشلوا قفوم هک اءدلا هطضمر العا ندنکیدهتسیا

 شمرک هنجماكنج وا ققحتخبشم .یدقو مولوا هدهرق نوجا یدنفا

 ماعسرد . یدشمالوا ینامولعم ندشرب كمولع هلط . یدریلیاص

 یراکتا كدنفا فیرش یدرلشع اب راهطصم همان هىلط « رلیدتفا

 ندمظعاردص.یدشمشت هکسهغولوصقولوص .یدروبلورواصبواوک

 بوروک ینشیا لوا ندتعاس ییا هدلاح ینیدلا تاهم كلتعاس چوا
 فی رش. یدشمهج ثع مظعاردص .یدشمالوا هلکوا اهد . یدشم رتی

 ۰ یدرو هلکب ین یدنفا
 ا

 -ال وا قفوم ۳ یدرویلکب هدنجا قاسم اشا مد دو . یدشملم

 یر, ندتحر ییا . یدرلکجهدبا بباق نولوبسو دوخای . یدرلقج
 قرهبهلوا هدنساب ىلع مظعاردص هتعرا ؟یدیا یسکناه ء امآ ید

 هلزو راوک هنسادوا قلمالس یدنفا فی رش . یدرولکب هج زسر وعش



 N زر

 ندنکنركنیزو كن راترضح ..دنفا « اشاب عدن دوم . یدشمرک

 قرهالرف هل وس ندردس یمادالک ای . یدشمالک 1 شش
 ه یدشم راج

 .زک ودلوا بایرفظ هصالح یلودو ند .رکسرولک هلتقفوم س

 . نوسالاق زک هشیدنا ن زاد . نوسلوا یار اپ یاعت 9

 ولردر «ریلیادخ « زکبدلوا قفوم لصن .مدنفا ولتایضف ما یدعا

 . زمشیناپ مقع ب ولا مهلصوح
 لکشمهب و مه :یدشک و هر دس هج زیسقیاکت «یدتفا فیرش 1

 بولیصراص كمظعا ردص ؟یدراو یمتجاح هفلکتو فلکت هدران |
 68 ؟ یدبا یمشمهما نبمأت یسیدنک یلاقا ناولو ءرزوا مادهنا
 : یدراشلوا ییشمط یلجا هلا اان مدن دوم یرب ندنلوآ نوکر
 تمرح . د اخد ال روا وا 1 كرەدىا دّمع قاشا لزوک رب

 ولا .یدرالکد هدنامز كج هلربحک نونالتاق هنراتفاک مظمت هلتاعرو
 كاتس هج یدنفا فل رش .یدشمراص هرلقاحاص ندقوح نوک یناجاب

 یک فاشراج قرهراقح یرصعح یهدنون ا جاقر ندنج ج

 : یدشعاب هند زا تایاشاب معدن دو ۳3

 ناس ردم.ز سو و دعه کش راس هلا یک کیم ن نرم

 .یدلک ندزع رو زمکیدما ندنمان آ كدههجندبا هلاما یتارضح مارک
 یحروک یخد یسهفاک < هک اما .یدلاق زمغیدمراولای كرە واین راقایا رب

 )سس ملاهغ دل ادح . ردندقاط ی لاما طار هب هجاوخ

 زککیدهلد.ندارآ قدقیح زر قازا .زس هتشیاو هطبضم هتشيا .كدلګ

 ٩ ردا تز تهدش و هجهقشاب یخد هزمرزوا . زکیا 1

 ی هطضم هدیرزوا ردس .یدروهرت یرالا كیاشاب مد و



 ۱:۵۷ بین

 یلکیرج . یدک رف هراز و یشقا یئامود . یدروفوا هلتفد

 ۰ یدرویلک یسهوا ندنعاناب کیا بولبتا «تزو كنهجاوخ یحروک

 : یدشعد كرءدیا مس

 . لوسالاق با ی . رد والب O شاورو ىلخ

 هدزک هناخ نامه . مردی لاسرا هنونامهنبام یرضح ندهمررکع تقو

 .مرلکب یزکش رشت بودک هب یلاع ناب هت درا .كلوا هرزواراظتسا هامرف

 ینسهدارا زکتخبشم بو ها هعاضا نامز هدایز صدقا هکردلومأم
 ۱ . رروب رادصا

 .یدنفافیرش .یدشمقلاقبولب عود ندر هلا هلحع مظعاردص

 یرضح اسا معدن دوم .یدلک ارود ندر هدوا . یدصهروطوا

 فطام تناکشاب بوروتوک. تاذلاب . یدشلک زاو ندکمردنوک هتسام

 ناطلسهدلا و قلارآ رب . یدرویتسیا كتا عفر هبهبتع هلیسهطاو كم

 نوجا كما تاب بو هوس زوس هجیلتوق هسریلباقیج هنیراروضح
 هنسرازوک كناشاب معدن « یدنفا فیرش ۰ یدراو هدتوق هزات هدنلا
 : یدروفاب

 هلا یسهقشاب . مرد « مهسا | مدش تورو وک تاذلا ر تا

 ندنسهمحک هللا رابغا . و ردناکما ع . مروا وشود روذح هدلاسرا

 ۱ . زولبفروق
REمات ا یيسم هللا حد ا ی رضع مهفیظ و : معا  

 . لوح هزکتارد هعاخ نسح یهحش دعب نم . ردشلو

 وک هشیدنآ مرد 99 وتس وسام یرات ضح یدو دن

 .مرهدیک نامه .مهدنراکفا قمراو هنویاه یارس یدمش . نومالوا

 هتعاسییاتلا : .تالوا هرزواتحارتسا هدو ,مدزک هاع نوراورم



I o RE 

 هشیدیا 6 اا مد دومح . رولوا رسم كلك هب یلاعباب < زمراو

 .یدشهامار نادیمهناوج كنىدنفا فی مشیروک نانقابهنفارطاهدنجما
 هلا روط ترس هراکتمدخ نرک یرجما بوروا هتررب ی رللا
 ید سا

 هده درا ءهنونامه یارس . هلوس ییراهعا رضاح هیارا نامه

 i E «ناشوق ی راحااس «یخد نس .ررقم ما هب یی اع باب

 . رانوسن ول 2 راوس بسا هج نعدرآ

 ندب رازوس كمظعاردص .یدقو یربخ ندهتس بولوا كعاشوا

 یووتش یلازجا هتفح اساسا كناشاب مدن دوم . یدشماما اک | یثر

 راطخا یتساع الحالس هم ربآ نه ناتو ساق یزو کیا هلا

 قرهاللاص هناب يا زنعادآ . یدلکد نتا دشیا بولیروک ییدتسا

 « هدیدراو کلم رب هقول . یدرویددشی ریق یرازوک لیشی
 ۱ ۱ ۱ یدمرونکع نار ناب قجا اش مظعا زدص
 هحوروک ینفیدنقاب ی قلا هنفا رطا كل ر هب هلک, بو همتک كنساغآ

 ۱ ی روا مر یعاآ كرد
 ۱ <كسربن هک !هدمشراق الح ؟یدلواهب اکس .مرلیوسهب اکسن سس

 « یدشمقح ندادواقرارازفراداقه زاغ ون قاش وا. ید ثم رباح هر د

 عادو همظعارادص هلرورغ قراربدصاب هنکوک ینلا «یدنفا فیرش
 ۱ ییدل وا هدنرایز یحاص هیاشاب میدن دوم هحاوخ یجروک .یدشما

 وا . یدقو هد بیس هکمهسمهم . یدرومرو تما ل 6 5

 دونم « کلب . یدرو ولوا مالالا خش هدیدنک هتشیا ی

 اشا عد دو . یدراو هدقح . یدقحهلوا دفا اهد نداشاپ مدب

 یا سیال یاب ءورف ندمانب یاملع . یدیا یعادا هرادا ر تیام



 س ٩64 بس ۱

 او كعرش تلد هح وف ؟ابیدزامالوایهانخیشمیالاو تاد

 قتدآ هدییک و قلطمو صاخ كفرش عرش . یدرویلیدیا هرادا هللا
 نواه نامرف كرهلسک یرازد ندیاحه ِز یداکدیمهقشاب ی

 . یدت رهظم هب « 1 .یدمجهلو رضاح هدنتیارق

 قلبقفوم كسدنفا فیرش یدنفا یصولخ دما هداز یناو رش

 هرایوک كرهرود وک لصت ندندسحو تدح رلي مک « هم دشیا

 لگد نک یمهّمْساب ندهحاوخ یروک « قوذ کهدنو ؟ یدکح هنس

 هدهحش ۲ یدشمهل وس زوا i هدنسهس دم عاف . . یدنمایالک |

 قفوم هغملا هلا هدی را هجاوخ یرلسردم هدیه « هدیمظعا ردص

 ندقدلربا ندننای كناشاپ عدن دوم « یدنفا فیرش . یدشلوا

 . یدشم اباق بود هن وا هج صود كره ا و را من

 کک هازوس ندار وش « 0 E هنغایآ هنس هدا را

 . یدقو یت

 0 كلا اشا معدن دو « هحمندک هحاوخ یحروت

 . یدروسوشود ینه اع شمالا هدیاطرف ده هناا

 مک نامز ینیدلآ ییهطبضم یفیدنالرضاح كنیدنفا فیرش هاشداب
 هلا كناشاب عدن دوم رارکت یلاقص زسهمش ؟ یدقجهاب ه ریایب

 ندش ر مد دو . یدکجر و وق بولاق ۲ كحهر و

 هب هس ور اشا تحدم . یدقو نیس هدهشالت هدایز . یدر ومنح

 ٤) لاحعتس الا حانج یلع ( كىاشا E نسح « زکلای.یدرولیروس

 هالکو سلع . یدروسهرو انعم هنلج هللا یرومام هنالکو سا

 قوح دكا توعد هلومناتسا هلتعرس « یمادا رم نالوا رومأم
 یدروسلک اش رب نداشاب نوع هاشداب < ای . یدریلمهلوا رلانعم
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 . یدرونل راصات یم تک کا کنیم رس يق وع نسح « دواب

 ا نوع یمن ا یا دراو یسکناه ندلاحا کیا
 یلوع ناسح . یدلمتح ۳ یدادعتسا كشك و ءرلشیا ؛ هحنلوا

 هرک وصندن وا . یدقجاشاواص هفع وملا هدنلود هد ( یتحدم ) قلطم

 هنشاب كمظعاردص كرهشلرب ینوع هلتحدم ء قجالوا هسقج هلوا هب

 . یدرلکجهروا باروج ر زاوکوس بوجک هلا یراجوا هزوک
 ۳ ار مللا ۰ یهروقروف نوجا كلوب ء اشا معدن دوم
 < ید هسآ وا شمهمشش هندادما قرهاح ںواک هدنتفو هحاوح یروک

 . یدقحهلوا تارخ ر یلاح

 ۱۱۱۲ ۱ سک زوم ردفا رو ر ههاشداب ناطلس هالاو
 یحابص كکب یرخف یحنیام یجنکیا « کج هیمهدیک «یرلیا هدایز

 لفارطا اشاب مدن دوم هدلاح وش . یدشملشالک | ندننرابز

 راد رضحم ر ییتوق هلسهطساو هجاوخ یحروک كرهوشود

 هللا كناخ زیزعلادع ندمحک قوح رضح و . یدشمردتا

 .یدقجایارضوا هشوشآ لهزوک ر بوشیراق ینهذراکنخ .یدقجارا و

 ۱ نرالا ما دلا رفع ج موامهتلطندناپ س
 ا ال ا مدن درک هدندناب د ۰ یدرارویرود
 هجرازو هدرضحم کهدنلا . یدقجالوا شعا تاسا ینغیدلوا هاسفا

 قو وقولهاح یزوس كرانو . یدراویس ااو رهمماعسرد فورعم

 و ناطاس . یدک رک قلوا ذفان ندهلط زسقرف ندنراوروس

 هلس ندشیا قهلورود ینوا هده درا . یدما یلاءالو یرکف هعفد

 قرهالراپیزب دلی لابقاو علاط «شود نوکه نب همظعاردص .یدلکد

 و ال رضام ندفوح» یایارا  گاشا . یدشملکید هنسشراف



NAN تب 

 ضا . یدشمالاق را ندقلناقروموص یهشیدا یحاص هدیزود

 .یدرویشالناو ای بوشیرف هلمس یرافادود نارارومهدننل | یرلّهس

 چوا . یدراشحا بودرکس هنعاق ودنال یلاق ندر قاشوا ترد

 راشمکحیثاب تآ هدنزوموا یرلکنفنترام ( یرتاه ) هطضحلسح
 هحروک یننیدقبح ندنسوق هناخلحاس كمظعاردص . یدراروشهلکب

 ههدق لشي قاسوع كره هبودنال اشا معدن . ید قمر ود هزار

 نیمرتیت . یدشمرو یک یرو رب یرضح . یدشلوموک هرهمهشود

 دوانرا لق هصارپ نهتروا یغنابق . یدرویتوط هدنرزوایزید هدنلا

 : یدشعا صا هبیجایارآ
 خدتعاس كنزا و طول یتراهم ء مهروک, نج لغوا -

 . مرتسلا كمشد هر ون اره یاربس

 ندکم هوب لحاس هبارا و یدشعا Lk قرهاق ۳ ءیحابارا

 یارس . یدشمالثاب هامادریحع بو الراوو ورعود هننوک دوارآ

 .یدراروبلکید بوشهلکب رایت و یقلیشراق هدنسومف تنطاسكنوب امه

 قاشوع SNES RS مالاس هشوروک ینسودمال كمظعا ردص

 نبام . یدشمرک هنسلوح یارس هحغاب هلود قره ادرنح یراموق
 یراضعب ندرلافا هلرامداخ نایالنب لا هدنراپاودیم یسهراد

 یراداود د ص هنر وک ییاشاپ مد دوخ هدنجا ودنال . یدرروسرود

 . یدرا دعا ا لوس كول برش 9 یو
 قرهقابهنکو | مظعاردص . یدشمالت | هر هدیماغآ كناشاپ مدن دوم
 ا یدشمرک ندراوق یماح ۰ یدشہقح یرانآو دص صرح

 ارابحشام هدنشاب تلا ندک هنراناوودع نوامه قیام كولاص

 . یدیآ هدير زا هدیمادوا ككب فطام بتاکشاب . یدراو یسادو) 1

۱۱ 
۰ 



 سس ۱۲ —

 ه یدروتسیا كمروک e یا نرف.الوا اشاب مدن دوم

 ,یدکحهر و هکب فطام هر و Ten یرصح

 و . یدشمقح هنسوفادوا ءشلا ربخ یننکیدلک كناشاب كم یرخف

 زر لس . یدروش وروک .هدرلنادیف كب دم واخت اقر
 رو لوو هه اھ اےس روضح کت دوخای ء یدشمتک هفرط

 . یدراو كلسناحم رب هدنرلزوک و هدنزو تحب یرضف . یدقجالوا

 نامز یه ك یرخف . یدشمشود همش هنجما كناشاب مد دوم

 e داقراش وق یقلطم ید را روصف هدساعرو ته رح ا را

 ,یکتاهدکس نلحاص اه د ۰ یدزار وص یغیدلوا بولوا را

 كوا ندمحک تعاس ییا را ا نوامه طخ بو وا

 ناباموب ۱ یدرویدنا هشا دی | ییقح مفعاردص ۰ یدششکد یعضو

 یرکیزو بوربک هکنر ندکنر هد طال ر ةد رامفآ باع یلاحر

 قرهدون قادود هرانهشود ندنزوک كراکنخ . یدراروبلک ودهلاقكيب
 ههدحس هدهرانالوا رهظم هافتلاو هجون فزج » رار ویر وج زو

 ۱۳ i ملت ی یا
 : یدشمهلورلپ

 2 یدهل روم فی رشت مملیب ۰ قدرود كار هلکب ی رس ۰ ی مس

 بودیا ناح زرح یترلهدارا كرات رضح نمدنفا ناطاس هدلاو

 هض رع یزعاضورعم ی شم ولو هدراظسا هتسوت < فح . قدرورود

 0 یک ده ول و هلسو

 : یدشعادلیربم ندک رهنکح «شمراراص كب یرخف

 یدلروم هک هن یه . كدتشيا 0 ندا نا هدلاو

 تن ی و



 ٍ — ۱۳ تس

 .. مزه دا ضرع هع هعالسرا ی ران و ن .مدهعاروصق هدضع ین-هاک

 شل آندمک ینأرج هبنرو مظعا ردص ؟ یقو هظحالم هرذ هدزس
 كمظعا ردص . رلبدهعا ملکت دحاو فرح هجهقشاب . زایدروم

 روم صوم یزو یراص . یدشملک ود وص رانباق یئاشا ندنشاب
 نلیروهدبولیقس هلکمروقار هنن یرالاخو ديما ءءاونا . یدشماسهک

 کن یرخف ؟ یدقحایاب ه یدمش . یدشع ود هنس رلدعاک لسماقسا

 هنس مراد هدلاو كنحسام جنک _ هدهسهلوس . یدنمهنهلیوس یثرب

eهسردنا هدارا ناطاس هدلاو . یدقو ییامحا يا هسا . 

 كناخ ز زعلادبع . یدرولوا هلدق ولرد كس هدوا . یدریلیهدک
 نرفهدرانا یراقدروس تحارتما هدنسهرتادراکنخ یدنون امهمرح

 .نیام هاشداب طف . یدراو نذا نوح كمليب هک هراف رطوا هب ینا

 «یدقو یناکما قمحوا شوق كکرا هئمسق مرح « نکیا

 ه . یدروینود یثاب . یدشمدارق یرازوک كناشاب مدن دوم

 همدنک كس رانمشد . یدیا هدعق وم لکشم . یدشمرشاش نیو

 نالی كم دم ظفاح یش . یددراو یراقدلوا هرزوا قلاح هلغ

 لباقذوف هىا ندیبا هراکنخ کلب ء یدهسالوا هدارآ مادا ناطش

 قمشیراب یزیدلس هلمظعا ردص هسلدب دشت طفاح . یدرباب هلوا

 «یدروس ود تذل بولا قوذ ندنتک الف كن اشا مد نامز یه .یدلکد

 .هلعا روس یرجا یناشا مد .یدروسرود دوش وق ك یرخف

 0 یدشمهلکک اشا مد دوم . یدرویلشالک | یيدمهتسیا هل

 .یرازو ور ندنود ؟ ردیلکد هدارو كب دمت ظفاح .مریم
 . یدالوا بصل كمروک



 بت € دیش

 كاساب معدن دوك ..یدعشاب هنزوب كمظعا ردص ك یرخف

 «ینانرق . یدرومرآ یرزغا كکب یرخف . یدیا هقشاب یدصقه-

 هققدوا كيانرقرمم . یدریلیاص زیسههرجت .یدنا جنک هسلوا ردقەن ا

 هدام حاكما اشفا قره همراوهنقرف و ا یخیدلوا هدر

 : ید"

 یراقدلوا هد واه روضح هيلا وش . یرلترضح اشاب هللاو

 .رارولواتولخ هلشمدنفا هرکا چوا نوا کلب ور ندحاص .مروناص

 ۔ارطا هدنرلهناخیلاحاس ندنفا اشاب . ردیک كح هديا هشیدنا لاوحا
  رافلکتاحان مقاطر هواه هتع .كرك قلوا شمالا تامولعم هجواق-
 واتک وش . زکتوط ندنلبق تاعومسم « اما مروا یب راکدهلبا عفر
 طخ بونامرود زنکلوق كب فطاع . راردبا هشیدنا مظع نمدنفا

 هواه حیحصت هدوسم ددعرب نوا کد هاو .ردبا دوست فرش"
 د را ا کل ید والو یتیدارغوا

 رضح رب اک | مه . (اراو هنرادزآ كب فطاع هسا هلوا

 قارهدوم . ود نوسلیدا عفر هزمدنفا . مرلید كما مده ید

 یف سش٤ 1 لرد ناک ورلیا اک ر مولع ةلط . رارروط تورو

 .o ردیسهلوقم شو یشاب ینابرا تیعمح . رددوس
 هدیاق هب مشهملس یو شملس . کرد ضرع هه هع یا 1

 دوم . زمشا هتسورلیا ندنکشا نونا بای زمزوس ؟ رولوا لصاح
 : یدشلوک یجا یجا اشاپ مد

 دوخایو وش بوراو . مرولم ییسالعا مه . مریم مروا

 ؟رولآ یمتسانم اشاح ۰ مانا كعد كروي تکرح هلهجو وه.



 بس ۳۷۳۷۵ تب

 : یدشمروص هحشاو قرهقاب هنزوب كک یرخفو

 وک و زو هاك اخ ؟ بی .یمهدنسعاسلاراد ت فطاع

 ؟ ناساذوا دک

 .. یدرایوس یدورو فارغلت ندهینادم لوا زا . مەنا نظ

 .ضصیب راقدلوا بک او هبهنیفس یرلترضح اشاپ ینوع نیسح ولتلود
 .یفارفلت کب فطاع : راردبا باتش هنونامهتوعد ًالحیعتسم .شمراردا

 ی مدروک نک رود ندضرع دنا

 ینکیدتاتکرح ندهینادم اشاپ وغ نیسح ؟ رولیروس ا

 .لاحعتسا هسر و هللا هللا ؟ردشمهلا ضرع یمهنونامه نییام فارغلتاپ

 قمالوا زمربخ ندلاح . زمظعاردص هکایوک . قدمهالک | یاسا

 . یدلک بلاق هردک یه یرثأت
 یمهلئسماشاب ینوع . كدشما دقت نواه طخ حاصلایع

 هزمدنفا ناطلسهدلاو .عهدقمالرطاخ ها .یدریلی روس هدارا هلبفارطا
 رام ش كج هد.شیا ردکت یخ ند وکو دایر هدف E ید

 . قدشلوا رومام هنضع

 ..مروک کب فطاع هدرب . رشع ووا هلبایربپ تلاح یهاظ

 دونم ؟رشود كمهل بوسه هجهقشاب هرلز . هللااشنا رولوا ولربخ یماحا

 0اد , یدشمهمدوک موزا هبهمشوروک هدایز هلکب یرخف اشا عدب

 ناسح ندراکدنوادخ هدنامز ینع هاسداب ۱ دشا ندنشاب ىلقع

 .یوع.یدروجک ندشیا شيا قترا . یدشعا توعد ياشا یوع

 - ابتحا ردق . یدقجهلوا شعاح بولک ندقوح را داق هحابص اشا

 راصاب قاا لوس انا ییضررس ,قسا , یدشل دا تل رخ هیناربط
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 وروک هدهلهاشداپ هکلب ؟ یدقجهللو هدراروزت# ریلب مک « زمصای -
  TS Aهل دیا فنطلت هل رادص یو کال کسغ مس

 ا اکا یر نتساکرح فكنا ز وفلادبغا یدکج

 .یدشمهما هدلزع یناشاپ مدندوم «ریارب هلکنو ... هک یدرویلوا
 اھا معدن دوم ؟ یدا هب « اما . یدراو یدصقم ر لوک وچ

 دبا هک احم هدلکش چوا غ ینیدامایالع سام -

 یو . یدقتم ییدسا ترف نداشاپ تحدم راکنخ : یدروی

 رنو هلکمهتسزا قعردشالفازوا هرکدوادخ یحدم ۱

 ثمر و ماظسا و ماظن ه ودرا «هدیدصمم ندیاح یاسا وع ناسح

 بور دشالفازوا یر «هک كعد .یدا ییطنم قعولوا لح هنرارق

 فامامرت دن الوب هدایز یراکفا هلک هل ود «رودوط یر وا دوسو 

 كا ز زعلادمع 4 یدروم  aSهدیدس كامه لز <

 هقیفدرب < هسقوت .یدمزال قلوا ی یرابا ندشسنماو هح و هدایژ

 هنسهر اد بتاکشاب اشاپ عد ۰ یدردبا باجما یسمالاق هدرادص

 لوا زا هدهحک دنوشود . یدروینوشود یرلنو نکردک یرغود

 رظن هاشداپ یرضح یهدللا هعفدر « ها .یدرویلک هنر یک ناجا

 یدتحهلوا شملحهس نامزوا هراق هلق | هتشيا « هسربلا هتفد .

 اشاب مدن دو « هرکو ص ندک دلک هخبشم هجاوخ یروک
 هنسادوا ككب فطاع بناکشاب . یدرولس یا قوح یننجابا

 یرطف یک ااو نیک | نور ویر شط لودرک ۱
 هللا هشیدنا رلک  SE۔ دیک هب یلاع باب مظعاردص . یدراروفأب

 نما ندنکجباب بتک هتخیشم كنسدنفا فیرش یجروک ۰ یدو



 دا

 بوشیرا هوص یراقابا كراکنخ « هح وقوا یرضح ۰ یدروینولو

۰ ۰ ۰ ۰ e ۰ ۰ ۰ ۰ > ۰ پ 

 زر زعلادمع فارفغلت یيدکح هب و اه نابام كياشا نوع نیسح

 نوک ییا اهد ك دم ظفح . یدشمرتک هنمرب یتسهثشف كناخ

 یعاس یلزک ههسور نالوا یزک ص یتالو راکدنوادخ ندنلوا

 در هلوساتتسا نون هم هلک | هباشاب نوع ناسح . یدو

 ار هوتک كکب در طفاح اشا یوع . یدشم رز دلم سا

 داسر اد تا ىدشملا هد یس هنس هدارا شال کا

 ا روون ولو هدهثح اہم نده ندهرد هلرلددنفا یخاقو یتفم

 كرر و هنسه رم تا ا الو ۳ زار یراق هنراکزور

 ء نامز دلا یهنس دارا هلوتکم ۰ یدرو هلس رس بوت هلسف

 تالو هلا یدنفا یا . یدشعا يا هب هرن ادم ندهمر قو

 . كناشاي یوع ناسح . یوم موو کوی یر هنستفم

 هلا ا هرلشلا ییحهاب و یتدای . یدراو یعسط و

 هسا اللول هادم هلګ كنا ا لک د وه دابتعا هرواشم

 . یدشمرو لامحا كيب بورو انعمر نک دد اک سه نیو

 هلا هطساو كالا اشا ىع نا سح هک ولاح یدقو نلب یتقبقح

 ر لحعتس هتماتک شا نابام . یدروس الرسریص هکمشن هل واتس

 ضرع هننراترضح نامز یور ٌهفلخ هدنفارغلت . یدشمکح یارفلت

 ا ص صع دوار هم را . یدرویدا تفادص و تیدوبع

 ناطلس «نامز ییدربک هواه روضح كب فطاع . یدشمروک موزل



 و

 مدنسشراف مان كحاشداپ كوخ ظفا . یدبا هدنجما هشیدنا زرع
 ز زعلادع .یدشمر دا هر ینرازوک بورود ناود هدقایآ .یدا

 قرق هاشداب . یدشعود هنغاناح ناق ندقلرسوهوا یرلزوک كناخ

 ا ا د نیو وا ن والوا تعاس و یوندتعاس کس

 ۍاولاص هدناعم ناطلس هدلاو هحکدروک موزل . یدشمهمک هدهنونام

 هنو روق هتروضح لراکنخ كره ندرودیروق شول که دنساقرا

 . یدروییدک یک ییدلک زسادص زسسس
 ا د يروا ن کوب تاب دن فا ۲
 .یدلکد شع هلک أ زا ندا هددز كهاشداب هدهدنشب .یدشلوا

 < راکنخ نهم هلو س هلک نهلک نونیوا هن ون اه جانم « ندنتمظع

 مولع هلط كد طفاح . یدرومس دا هشیدیا ندنفلقشیراق كلاوحا

 ا او دیا هدنفف , ریدنشههمرتسوک ستمها ینتیمج
 یقاحتلا ههلط كراناقوص هنلب یرووق لا ووتشس هلشیدک و

 كرلنا صع هددحرس یسه . یدقو رکسع هاو اتسا . یدلمتح

 بالقناكن هاهاش رک اسع یهدرلهلشق .یدما لوغشم هللا یم هل دصاب
 نامزوا ؟ یدمولعم نده یرلکجهغا لر لا بو وا هرانهتیا

 ۱ ۱ 2 كقاوسا لها لامتدافام قراشیراق نوتسب راشیا
 هجرک ؟ یدراو یعرادنس هدنرللا هتراقج هم ولو هدنرساحم هلاوحا

 (یعقابق) قرار دلاق شاب مولع ةلط هتشيا ءامآ یدشمقلاق كليرجیکپ
 ,یندهد كهاشداب « كيدمم طظفاح . یدراروشسیا قعای هرظن هنناصع

 . یدشعا هلاما هنفرط اشاب ینوع ناسح بولهح هعا

 کت ندهلط هدکلب « یدبهسل وا ج اشا قو ناسح



 دید ۷۵۷ دم

 نیسح . یدنعهدیا تراسج هغع ارش نوت هل هب هبامر دلاق شاب هلسب

 فطام .یدرولوا قفوم هکمزآ ینشاب كرانالس هتلا هدهرض را توغ

 هدب رز وا جو ینع كب دم ظفاح « نامز درک و كى

 نو : ید ا هدناخ ز زعلادبع . یدرویرو

 فالخ كنا رقرس . یدروسدا قیدصت هاب كره هلکید بوقاب نود
 قح کد ظفاح لو وشود وای دو کت وا ون مد
 .یدقو : هدنادىم اشاپ یدبع رکسعرس هتشيا ء اب هوا ۰ یدرومر و

 زکسردبا هشيدنا هه » : نوا رضوا هواه یارس نوسلوا هک رب
 ا یدشمهعد « مهر ندحلف ییسهفاک رو نذا « مهاسداپ

 دص نوسالنح یرافالوف . ان یدنا هلو یدیا هل وس یوع نیسح

 جواب بوصا قالوق هنیرابتلرید لفاسا هلو . یدرکسع روسجو
 . یدلکد ندماط رقارب

 ج وا ورود ههاشداپ كرهدیا ران ندر كم فلطاع تاک شاپ
 ز زعلادع . یدشعا راظتنا ههدارا بونالعاب لا . یدشع | مدا

 : یدشمروص هلسس كد كرههرتب یراقا دود ناخ

 وارده . قترا ندنس مدناصوا ؟ كسرريتک یمدغاک هدنلا

 یمدادماندهنردا ؟ شلوا هلا هب .ردفارغلت یرب كران آ .مربروک یا

 ندنمانعا رواط چ وا ی اهد ؟ردکلرستح هب ون ؟ رارتسیا

 یدمشم مه < یدناللو هدحرس یسه . یدلاق رکسع هدنههناتسا

 زوس« نس « هرک رب قاب ؟ یمنامز كجهبهلکید بودیشیا رلیش هلبوا
 شیایهیرمع . رائوسباپ هسرل رای« نوسراو ؟ كسشع | مدا ضالکا

 . ماروط بوروب نهذ یمهلبا یرایجادیاغ راغلب هدیدتب



 هان ۷ دي رو

 : یدشعا هجو هانرقرسو
  «یتادناموق هردا مدتیا لع ؟ میعزسقح هلوس نس هاب

 .اورو یسش نرانو كلج مدراهوق نوستک

 هنردا . یدروشالود لید ندنسوقروق كکب فطام بناک شاب

 .یدشمهک هدیثر هلو ًاتاذ .یدقو ییدربتک نالف دغاکندنراد رس

 موزا هنمالک | بوروص ینغیدلوا هن كنك هدنلا ناخ زب زعلادبع

 هننرادرسه ردا دنمدرد هسشلوا ه .یدر ویاللالح هد ومب ندهمروک

 كرهلدبا لزع هللا هدارا ر هر ندقو زنحمادا یللاوز . یدشلوا
 ر ناقبح ندنزغا كهاشداپ « مه . یدرلیاص شمتک بو هلروک

 كال دا یل هه ردا یسهدارا لزع راحا . یدزامهنل | هب ی ربک اهد

 ردا راک قیر دارکش تناکشاب . یدراو یرورش

 هلفارنلت زکلوف اشاب قرع نح . ماشدا ولتکوش

 زی زعلادنع .. یدشعد . مرهدیا عفر هلاک اخ . راروشو هدناضورعم

 ینجهاماناساهسراقالوق . یدشلک ارود هدنرزوا قوتلوق یلز دلا ناخ

 جازما هسقو . یدروکچ یفارفلت بج اشا ینوع ناسح .یدشلک
 یرازوک .یدروسدبا یمانغتساهدکلک هتلود رد كرءهدما هنام ینتیداوا

 :یدشمروص كرءهدلوس

 ا نکس یلاف قوه اک یه داموقواب سس

 ؟ردیادرس یګرذعم هسقو ؟ شمکح فارغلت هید هل ینوع ناسح

 لومناتساندهینادم «رلیا تبارکش ضرع همعنلایویاک اخ
 هبهننس دس مدقا ندرحس بش و . ردشلوا ېک ار هتنواه ٌهنفس

 . ردا لومأم ینکجهروس زوکو زو



 و

 لاهسکزوراو ندهصاخ هن زخ .یدک هلوقم كراشب و س

Es 
 ز زعلادع . یدشعاباق هنراقایا كراکنخ كرەهلو رايا كىفطام

 ناود هدهنوا زا كب دم ظفاح . یدشلک هنر یمههثن كناخ

 هنج نوتا اژوشب | یک زو ها یک  ر راروک
 : ز نه ناظر و یدشمر دنا

 .ردنا ضرع رله لبقم رادرس مەروك < رو یارفلت قباح

 هلیضهطساو تباتک شاب كناشاب یوع نسح . یدنازوا ینلا هد

 : یدش زای بوش فارغلت ینیدیولوب هدنراسنجا عفر هیالعم هاکرد

 مسیلع تاتک ہساہہ رولا ییہام
 كس ر ومأم الکو صاخ سا ندنسهل>ح یهانفالخ تمطاع و فلطعل

 - رس جا زاختقفالاو راسلاعم یس هنس هدارا هجو هتنراهدنن “ةرانع

 تدعو ناب عرق هلال ویاک اخ . ردشمنلق جاها

 مکیدلیا تک رح ندهینادم هلا ییواه ةنیفسلوبناتسا نامهو یلاعت هن
 ۰ هدیابل وا ۰ ردص و رعم

 شرع نیسم ۶ لاتو ,یبسا

 ندقدوفوا . یدرو وقوا كره دا مس اوال ر زع ناطلس

 : هک فطام تناکساب » یدشعازوا کب دم طظفاح راک ان

 كسلا ندهصاخ هنسزخ یهسک زو تک تصحو

 هل ا هتفح شا هجح صعود زاک رولک قوع ناسح رب دلاص رح هفارطا

 هدنس كەسرليد . قاب . رانوشا لاصیا هسهاخلحاس نوالشراق



 — ۱۷۲ تن

 دلراکذخ كم دمع ظفاح . یدشمشح یقرهنایاق هرلرب كب فطام

 ك هاشداب ىر وركز تولا قارغا یفدنازوا
 نونم . یدشمهمهللوس یشرب كيد طاح : یدروقاب هنا كیرل

 .یدعلاق هنکیدتا كلمار كوو هنن هاساب ینوع نیسح . یدشلوا

 ریال وا شل راروف ندنلا كعد دوم ى2الد 6 هس زا وا چه

 قمشاس هنلزع تكیاشاب معدن دو ززع ناطلس « طف . ىدقج

 هه سور یاشاب تحدم هنر كناشاب ییوع نیسح . یدرومهتسیا

 ا ووا ر وعاد كت هلل رفردنوک
 یضارهنس همتک كناشاب تحدم مولع ةبلط ماقاب . یدلکد یک ییدتا
 ناسح «ک یک د . یدروموشود هقشب اهد هقلخ ؟ یدا یمقجهلوا

 هننجار دشتي هساوالصا ینلقشیراقی هدلوماتسا .یدروسلک اشابیوع

 ناو وا و یدکح هلک هقبح هود رز ۱ قسا . یدا نیما

 .یدربلس ناخ زر زع ناطاسهدر و یاعتهللارب ی راقجار دای هراب دا

 لصن كمهرد قابا قرهالیوط هدنراهنوک هسردم و عماج ملقب

 شمتکوچ قترا . یدراقجایالک | بوروک لزوک رب ؟ یدرویلوا
 N كیاماا یو لئسح ر شيا . یدریاساص شلاق یزآ

 هدایز .یدلکد قازوا ردقوا یسارا لوماتسا ها هبنادم . یدشلاق

 یخرح ندای روباو رام .یدش یللو هدیرواو لوساتساقرهلوا

 الو نکن  یدراو هدیرانکلیهدتاجا یاه « ابا ییا
 .یدرویلم ه یا ندیاز نع ناطلس یرانو وا لس قم يا

 ی رالاقصتوتبریص . یدشمروک هی رازوک بوریدتا هرج هرک چاق

 : یدششا کن دم طفاح قرهشاق

 ۳9-۳ ته



 ۱ بس ۱۷۳ تن

e:ترا ن. رولک ید رکسع رم ؟ یگادلاق ڭكکجەسد  

 - ودنوط هوط لصن یرایرحیکی كناکمتنج زم رکم رد . مریترتسوک
 ؟ نس كارو ینکیدتا ناسکی هلبا اخ یبراقحوا بور

 . راروروک زمک قوج . نرک وا ندرلنهلس 4سرا

 یتنیدلیقص هر و كهاشداب . یدشمرا زر ارقرس . یدشهد

 هدنو امه نیبام یلجنک . یدبا هدیارس یربندراهتس . یدرویملی

 .یدشملقبص هجهلو ناخ دحادع روغه ناقاخ . یدک 13

 ینغج هبمهماشابهدایز هدرلنوک ینیدالشاب هکمحک یهرو بوت را ییاهتسخ

 شل راص هو بودا توعد ا زب زعلادىع 6 قربالک |

 : یدشمالغآ و

 كسنسهاشداپ .قو دما ند . مامایاشاب قترا ن . ردار د
 ینسهلح . همرووط ی راکامش اب توط هحسوخ یرادالوا

 هلا یرازوکك دمت ظفاح .یدشع دمرها تاما اکسدرک وس لوا

 دهغو یاخ ز زعلادع نوک وا , یدشمتشیا طةف . یدشمهمروک

 . یدراشلآ ناق بودا تم . یدراشمروتوک هلقوتلوق هسهرناد

 هشیدبا بولوزوا یر ندیوک ییا هدر ۰ یدشملیقمص قوح هاشداب

 هلشیدک و . یدبا رس ایستننقص .یدبا هدنجنا هنمغ .یدرویدیا
 روضح « انرق رس . یدشفالشاب ید ههملوس ناباص اجاص

 هاوه ربع .یدشلاو یرتدحاص . یدروسهتسیا قمرود هد وامه

 . یدشلاق زسوشوا هحک نوت قرهلوا هلضف . یدراو یحایتحا
 هینس هدارا هیدنفا یصواخ یناورش كرءدک ههیاملس یقو رحس

 ینظعاردم ناغ ز اا یدک هب مع شک یورو



۱۷۵ 

 دوم . یددمظضعاردص یاکش كتعح . یدروسهتسیا كما اړو

 .یدشم امنع هغمامادل2 هاروش نداروش هباط ء ههنا لاصفنا عدب

. 
 ت

 ت ا

 .یدر د ندقلوأ عفاو ۳ نالوا عیاش زن سس و هعایا یر رب

 روس ۳ یدشمالاق موزا هددر ۰ یدرارولیوس هحفشحا كرهبمن

 و هل وس ینلانف نت له ؟یدشلاق یعر راب وطرالا كمظعاردص

 ین رلقآ كل راک نخ كى دړګ طفاح ۾ یدروس ر دعای تاکش ندهمرود

 . یدشع ادلیریم هحشاو كرم هل زاسح هعشاب هراز وک نهورو نا

a دا قوع بس . زمدنفا واتک ور 

 : «مزهدیا ض رع 11 یر ندحاص ۰ رهدیا هب وسآ نواک ندنسهدهع

 ی م ۳ ۰ رار ها 1 یاشا مظعا ردص م ولع هياط نکل

 بودا .تاکش رفاو هد . رولو یلها ر زمدنفا تلا . قو

 . رارروط

 زکسرروطبودا تیاعس ىا ود هب ؟ یک دم د زمهلوا گن =

 یرولوا را هتلم هد هسل ولو ؟ یرونلو ر زو 4 لها یربع ندی

 یحمدا هب وسآ ی ۳4 بو وو هلون ی راشیا هس زح ؟كسرواص

 هج رلبا ؟ راس هند نوسلک یسهقشاب وک نس ا 6ا هدام

 ؟ میم زم سھح اما كس رلبوس روس رسهظحالم 2 ؟ رایاد یماح

 . رد هداو و نه زمراقد ودبودنشیا «كمهاشداب هن نامرف

 اشاپ یتوعیسح ؟ رارولببهنیحک لصن مملی هلبا اشاب رکسعرس قسا

 ۰ رد رفتم نداساب یوع سس وا ندا

 هدصاخ سل نامز هجنوزوا نینوع نیسح . یکدریلد نس
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 ر تلا هندرا مروا نب ینافز هدافتشا ندا ی و
 شوخ هدیلبا ولهسور یلوع نیسح هکنوشود . مر هديا داعلا هفرط

 . ردا ید كلبدای هسرولو ینتصرف . ردمادا دونع ر زمنیحک

 . ایزلکد قشاع هنرازوک

 . یدشملقبط هسزاغوو هزم نع | ی راکج ههل وس كىانرق رس

 ینراقادود كیدمت ظفاح .یدرک ك فطاع بتاکشاپ هیرجتا رارکت
 دعاکر شلورو بولوک و هدنلا كکب فطاع . یدصوص قرءهریصیا

 ييدر و هرزوا كل دیا ضرع ههاشداپ كياشاب مد دوشم . یدراو

 هراسردم كنهجاوخ یحروک ماظعا ردص . یدرو ربتک یرضح

 ه یلاع باب كرهرو هناک شاپ یهطبضم ییدر دا اضما نودالرهم

 ز زعلادع قرهالقاباق یک راو هعوک ر كب فطام . ۲

 : یدشمر وص قرهجا یار نکس یادشمهلک یسهدارا كباخ

 ینیداعوا فیرح ؟راو یشارغلت ندینوع نیسح هنن ؟ راوه

 مهدوک هد ا . قاب ا .زملي کج هدا ` دىدو لاا هود

 E زاک هفمراقبح هزو كب غ یسح ؟ رازاب رلهب ها

 a رروط بو هبوس اعاد

 .یدشلا یرضح یهدنلا كاتا دم طظفح
 ان ندر, هعفد ید كب فطاع .یدراو هدننانوزوانوشراچوا رضح

 ههاشداب یرضح انرقرمس . یدشمقبح بوایکح ندروضح كرەدىا

 .یدیاقاروا لصا و ,یدشمر دشو رو ی زو: ناغز زعلادع.یدشع وص

 یراتاکش مولع ٌهلط قلطم .یدراو یساضمامامسرد هجرازوبهدنتل |

 e یاس الاخیش یدرلرول وا قوح قرا .یدرلر ودیا دینأت



 — ۱۷ تب

 قرهلو هدنارفک یثراق هتفطاع هجو .یدشما باج ینینوعنیسح
 هلا هاشداب ؟ یدکعد ۹۹ یدرارویب رز دنرآ یلاطم هکدحک تعاس

 مرک. بودا و N E یدیلمهمرک قلقرامش تا و هاا لوق

 كب دم ظفاح . یدرارویمنکچ ندکمهتسیا شب هنر ر هجقدلق
 بودازوا هنسیدنک قاروا كهاشداب . یدرویملس یتفیدلوا# كرضح

 یی .یدشلوا رلههددراوح هر املس هت ریل 3

 قج هل ر دشوواص هلقلبالوق هلبواهلثئسم ؟یدرلشمر و رارقهرله ندشاپ
 ا0ا یدشمالک | یا قوح انرقرس . یدلکد ندرابش

 زوک هرضح ناح زیزعلادبع . یدر وادالک | ما بودهلکید
 : یدشم ربهاح قزهارحص نا ندر ینددروط وا رک

 یه . راردبا لافعا یزب | وردود كعد ۰ مرک رب قاب

 یرلماعسرد یسرادم ( هدیه ) هدو ؟ یدشما ناصع مولع ها

 ۱ او . راووووط نودا تیاکش ندجدم یعاناو
 هنما هبلط . ردشیا كراک, اب وا به راتو . دكدشمهمر و تىما ز

 یحروک هلا مد دوم رلردىا زاس حفصو وفع ند نص هبتع هتشذآ

 لافعا نس هسقو ؟ ردشیا هب و . نان سوت تلاش و نده رش

 ۱ ¢ كاسب هل دیا

 هب . یدشهالشاب هغماللاص ا هدر ندنفوخ ارقرس

 كا . یدراو « هدرضحم نلیدا مد هززع ناطلس ؟ یدرو ووا

 یعوفع ةقبقح قرهقروق ندنمشخ كهاشداب مولع ةبلط هدنامز كزان

 ۱ دک دی ا ناخ زر زللادع ٩ یدراروییدیا. زاین
 ارقرس «هاوا . یدرویجاص راشتا ندنرازوک لیضغ . یدشملیکید



 تم ۱۷۷ —

 د . یدرویدیا همش ندنسیدنک یسندفا .یدهرزوا قلوا وج
 : یدشمهلکک كب

 . مردا ضرع بئاص باوج لصن ندهملم مولتک وک

 یو ؟ رولوا ما هب هداف رادوش یرع ندتمدخ ضرع ههاشدا

 هلاح قئاقح قره وقوا بورول هسرروو تصخر زمدنفا تمعن

 ِ ممهدیزام ملا راستجا هضرع رو ندفدلوا فقاو

 تیعج كکیدهلا ماظعا قاب . روک نس هدر . وقوا « لا
 كالترقرس وده « هدكسافاغ ردق و . هللاناحبس ؟ شعا هدلاح هی

 . قدرناص و و س هدزب ؟ ثسردا

 . یدشمالشاب هغماع وط « یراقابا . یدروم راح یلف كب دم

 یراهاد ر قوغص :N یدکجهکو ح ا زاد هسیهدور

 ییغود هموروحوا لعاب 83 لزوک قرهامراو هلق رف .یدشم القوجنود

 قرهناللالج راکنخ رسهممش . یدرویدا سح ینکیدنهکوروس
 : یقح مای ارث رس ناف 6 عرطف ۶ تاج منو رو
 یمشمهم رک تکلف ر هلو E نوک رب < هدك. ىلع یاس

 یرللا كب دمحم ظفاح ؟ یدیمشماعای هلو هدکب روز ؟ یدیا

 هرلاصما ی دلا بو وقوا رطس" چاق ر . یدلا یرضح كرەەرتي

 ن رس یک زو هنک هرو ناعزمق نانا ندرارح <« وص ندقدقای

 یمق 3 نایدیا معده هر و (ه روضح . یدشملیرس را

 هنسةج زا زوق كنهخاوخ فیرش یحروک هلااشاپ مدن دوو .یدقو

 هدهناماسو اف a یشر هجهّمساب ندنرلقا زوط نلیدا بش رز

 ر هدننسارا رلهخاوخ نایالاضما رضحم « هلا هلط ناروق تعم

 .ه ىدشمەتسباأ كمما هدافتسا ندتصرف یدنفا فإرش .یدقو تسانم

۲ 



 سس ۱۷۸ تب

 یسوقروق قرا . یدقجهالشاب هموحه قرهالپوط ینتقالط كب دم

 دم یدکحهشود یدنک هعازوط ینیدروق اشا دن دوم . یدقو

 ڭكنغيدىاي اشا مد 1 نت . یدرلزلوا يا هحرد و هل را هعراق

 ناطلس . یدشعا 8 كرەمە وشود یهحش ینحاراو بوایاد

 زعولوت ینامو یرکد یهدراود لوس .یدشمروطوا هنر ر رع

 : یدشعا ضرع قراراراص ارقرس . یدروبرردزک زوک هراهحول

 مظعاردص.ردقو یتمیق «هکردرضحم ر و .مراکنخ ولتتاهم

 ,شحاف ر هلا هاح صرح . شهلا یدتصت هلاّمعا یصدنفا اپ

 ۱۳ ها آر كفو نس. شمرتسوک كلزسلمات

 هلاتق مظع بوتاق هنر رب هالاذاعم ییرالوق مولع ُهبلط هلئدح هقاس

 كن ون اه كلم « یدبهلوا ماهلا مروي رابتعا هب هراقرو قجهلواببس

 هتعج كالیشک كيب یللا « هجاوخ نوا شب . یدرولوا هج یلاح
 ۱ هب دیم ندهب رلەسردتقم کو ا . ردملعا همحاشداپ ؟ ردنا کو 4

 صضیعهزمدنفا ندهو رزامقبح هبادیمقرهلوقوص هنرافقس یسهسردم

 هجو ؟رلر ون هتل لب وأت ی رازجح هدرلنمهتعاطیعمح هدنددص تمدخ

 ۱۳ ی كن كرا هدرمکلیا . مروک كتمماو ناب
 مظعا ردص . مرینایاق هتنراقایا كرەدىا مسف همظعا مسا ؟ یعرولیدیا

 ۱ کت رف لوا ندنمفوم . ردک هژامقح اشا
 مج هله اک شو نواه یارس هحاص هاتف ا0ع ها مولع هباط

 ۱ رده فا

 ؟یمراویربخ كن | ماقاب ؟كسربناص راو یمیلخد كعدنهدیو --
 هردشكج هنلس هجونا تهجوا ؟یرلیدهعا عده بوریتک راماهسرد



 وک

 نام ولمه مرذ هدول قا ۰ قىقح هعفد رب . صاح یطاع کن

 . مرولر

 3 تر هدعاسم نوجا كما e e 1 ر

 0 هلا

 الع تاذلاب یک یا ,کشروا كم دم ظفاح

 ۰ یدردعم قمشالاف تعض و 6 هسراشم رز و کی فطام هرربتک

  یدزسهش یجهرتسوک داع هدایز كياخ زی زعلادعع هدردقتوا
 .ظفاح اب رگ شش ۰ یدرولدشیا ییدروست وا هلن وق هدرا راک رخ

 :یراهلماد رن قوغوص یک زو هدننلآ . یدشجوا یاو ےک دم
 ل وا یتقمقح «كحهلک كب فطام ندهمع قوح . یر

 .كلدا عفر هتک وش ل لدي اماع رضحم . یدکج هدیاضیع ههاشداب

 .هیاخ زب زعلادمع . یدقج هلوا ناما یلاح كنرقرس « هسیا شع هد

 - هنلس نواه عبط . یدتحهلوا ندنهجو بوشود كوح وک یشراق

 .بو هلروک هنامرفت بوناملا هلاق یرلیش یلتیمها كهاشداپ « هک یدزم

 هدكکب فطاع هتشيا . یدرولوا ینیدناللالح رسا هرءرووک

 بناک شاب . یدروینوروک ییدلک هلشالت قراردشوواق ینک وا

 كنونامه تاذ هللا یرااغآ مداخ . یدشمرک هتنولاص ( نیهجولاوذ )
 دن ظنفاح .یدرارونقاب هلا فوخو ددر یرامالع چیا صاع یلقات الا
 :یدشمادلصمف هنعالوق بولوف وص همای كر همایرلپ او رعو دکب فطام ك

ONمولعمرضحم . هوس ین سو رود , مهدنما ش 11 نوار . 

 ؟ ید هد مد ی هل دن انا |

 دمام | یثر ندنلاوس ییهشیدنا كنان رق رس كب فطاع

3 



 تب ایم

 ,نوسلواشادیا مفر ندفرطرب هقشاب هددوخای «نوسلونوص هیدیاملع
 ۱ یدشلوک كرهمر و تها ؟ یدریایالوا هب بس هشالت هر 6 و"

 او و تو الراو کوا بوا ۶ نیکسرازوض نده
 ةه هب هحاحیتحا . رورودیوروط رضع یاضما قوحر هداب روا

 . ردهضق مک < رای ارح ؟ وا قمالک | ی ییغیدل وا لاص

 . ردشملا احر یگ ده هب همتع بورتک هل رال اشا مظعاردص

 سفر شنکو ود ی كل هس هسزژ و و یاب رف رس

 هنر ا يدهتسيا 2 یدکعد شو روق قترا خوا یدشلا

 هکب بناک شاب یرضح كرەلك هواه نمبام هلیغایا كناشاپ معدن دوم

 كره هع وشودیلاوحا كمظعاردص .یدراو رلانعع قوح هدنسهع | مس

 طفاخ . یدروناشالک | ییدهع وشود یش یر ندو ییعق وم

 یرازومواكرهلففخ یک شلوروق ندنسامصاب كکوبرب ربغآ كدم
 : یدشمهلزود يیلب < تور دلاق

 . رتسلا یزس هلګ زمدنفا یروفوم و وش روطح دكروو

 ندرلن ر و تیما ه هتم نالوا كب فطاع.یدشمشودهنک وا كرناکشاپ هد:

 ی رو قرهشیراف هسراشیا تلود . یدیا تاذر لدایرد . یدلکد

 كر هلک ح هنس هناخ بوکح ی زنحشاعم اف . ىدرومهتسا قثوص

 مظعاردصایو شما ناصع مولع هبلط .یدروولوا رشنو رشح هللابع

 هاشداپ نوسراو یرابش هلو . یدک رک هتسه كنوا شیلا لاصفنا

 هناهاش ناسحا هدنفح . یدنا بتاک شاب ر تیام . یدنوسنوشود

 3 3 . یدرو ولوک هجهدایز یزو هرس راقرحح
 هناقرا بوربشا ندزوموا هدهسلوا . یدقو هدیدرد هقشاب

  «هدهقرا كفطام هدکوا كب دم ظفاح ,یدندرانلب ینو كنم



— ۱۸۱ — 

 . یولکچ هفرط لوص قرهالغاپ لا كب دم .رایدرک هنساړوا راکنخ

 مرام يهدر روپ یشرازف ول تب فا. ی
 . یدشمرود ناو د هد هاش ر« یدشم هلو رادا قره او هنسهچ زا روس

 ۱ : یدشمروص ندامریدلاق یرازوک ناخز زعاادع
 . یرابتتق نداملع لو قحا ؟ لا ندرامک یرضح لوا

 ؟كد همر وریخ ه یرخفند« ؟راید ولو هد زا ی ده كر د اتعجا رم

 N TO يا اها كما لو ۳ اولن

 هدنضرع بوک روا ندزمیضغ مانوط ؟كسرەرتیت قراقروق هبه ؟كنس

EYرروط هود هل زمهدلاو  E٩ یدقو یمهدکمر و ربخ  

 .ردکلزسته هو ۳در مهسان | هاب تب یس كس ز م هل وس یسوع و ط

 ِ ؟مدا وب روناص یر و یتسا زج قل زىسغياص وب < هل وس نس دم ا

 كهاشدابكب فطاع .یدشما رلانع ندر كره ەرتين كد ظفاح

 ت اا هل.حوا كنغایا ناخ زر زعلادبع : یدشعامف هنس راقایا

 . یدروبل کد كب فطاع . یدشمهلتا
 ۱ رتسلا < یضار همازج هسراو وص هزد 6 م اش داب ولت اتهم

 نوحیةح كتمعتو نا . هللا داعلا ندتلود رد ےل« سرلبد « ردلوا

 ردشماع ولو هدیزاس یعدق بورو و هی یرضح

 < مدلبا ماست دین اد نداشاپ مظعاردص . مردبا ضرع ینسیفود

 هتشیا «نب : یدتیک هبیلاعباب بولیکچ ندهمهلیوس ینمام اشاپ دن
 .یداقار نادیم هزلاّوس ء ود .كسرلیا عفر هزمدنفا تبلا . مردک
 . ادف ماج هسیهاظ مایسن

 بوداقح یاوعد . یدقو كجهيد هل وس كکبدم ان رق رس

 5 هی فال یا یتکج هب بوس هحیناک دک هربص ٠ یدشعازاق



— ۱۸۲ — 

 اهدر «هسرولوا قفومهامراتروق هج زوج وایناقاي هدهمفدو مظعاردص
 هنسرزوایسهلناع هعفد چوا ندنجلا نرقرس .یدزملب بتک هر یربص
 هنسهکح كساکشاب یرو تنغایا هلتمظع راکنخ . یدروسدیا طرش

 ۰ : یدشمردشو رود

 و و ینددلوا كحوص . قلاق

 اش هل قرا كيك

 دک لاعبا ن هج هدا س ء مهاشداپ هتندح هاب

 ۲ E هقح ندو اه یارس وند . نانا عفر هزمدنفا ۲

 : هل وس هد هل اخ د ردقو كموزل وترا ا ۰ ی ۷

 نوسال ربا هذبنرب ندنسهرثاد اشاپ [تعاسلوص .هیاشاپ لبلخ روایرس] "

 كس ەس رابد ۰ كس هلکن هدارا ۰ مرولاص ینغح هلوا زمهاشحا ۳

CAT :۰ راو مراکج هش هلب وس هر طواح 2 ۳ نوس هک |  

 ڭكهاشداي ۰ یدشمفح ندر وصح كر هلىكح یرک یرک كب فطاع

 هب وشراق .یدشحا یی رازوک یا .یدشمارحص بوقدح هنشاب ناق

 قشر ۳ ۵ یدروسرود هدر ینیدلوا « اب رق رس و

 هب وب : یدشمل قص یناح ار ناکا ا یدرویلک یس همر وص

 هدرلشیام مولع ندهحک ییا نوک یا هدق رطر ؟ یدکعد

 رلرضح هحیازک « یک شلکد فقاو مظءاردص . یدروینولو
 یسلر دشدن اي كم ولع هبلط .یدرل روییدا ۳ هواه یارسبو هک راد

 | ندتخبشم ییمهف نسح مالاس الا خم هش . یدهدنج راخ ناکما

 هالا قلا 6 یدراروبلکید هد ر هم هتسیا یمظعا ردص الا ء هدلاح

 ا و یمنی ءاتدا هلبسوفروق و



 ا ا دت

 ؟ یدا یعرلریاےاق هراکلبدا یب شم دیشیا بولیروک «هسالوا هلو

 : کب دن ایا ر نم
 دو2 . شما میده املع یرضح هتشيا ؟ كسرادهب نس

 تسم هدناب ر ؟ ردشیا هبوب .یدلشالک | كقدص . شمرون 6 مد

 یحروک هلمضعاردص زر هدفرط هنوا .راردبا تروشم هداسف بوروق

 هدن .رلر د .قدلناقهنش وشت اشاب تحدم .ز همهتسیا ینسی ربع نده رش

 یتسا روا تک . ررود بولوا یراط فعض هعهدارا . مدشاشت

 . یدشعد لو لص

 روسو . "9 ییدهلزوک کر دمع ظفاح ان رق رس

 نداشاب معدن دوم E اهدر < ەس ربنکح ندکغا تک ر یی

 هر و زوک كمظعاردص « ز زع ناطلس .یدقحهلوا چوک قمراب روگ

 .یدرومهتسا قمراقح سس ء هد یدروبروک یرلبالود ییدر وح

 یدشمر دشل ۱ هل هامل | توشر یهاشاپ « معدن ۰ یدرونلک هنشیا

 «هسردیک اشاپ میدن دوم .یدب هدنسهلثسهراپ کنج یروز كراکنخ
 هاد هاد ابرقرس ۰ یدراو وخ ندنفج هم هلون تادراو هنسهنس زخ

 : یدشعا ضح

 سح . مر ثتمعت هلایعو دالوا ر دلم همش وب : مرام

 تیا داعبا هساویس كهسرلید . كنس امرف . مهدنضرع 8

 ۷ راک هوش رولیدا شاب یالوق تعم . مرلیوس هکشاب كر دار

aزو بونایاط ردق هباک اخهجواپوط نوا كمشیرا هدوصقم  
 .ردناهج هاشداپ هکمادام . مرولس ینغیدلوا كمهلا تراسج هکمروس
 قلوا مهم هلکه روب یلءهراب بولو اود هندرد كلوق یدنفا تلا

 زمهاشدای . رروطوابودبا لافعا مادم ینمدنفا ؛مظعاردص . رک



 بس 6/٩ —

 نوا اا مد دوم . مه ی 1 نو هلکید یراز

 هسزاوا ۰ رای ینکیدلس بوامرود شمرک هتسهنام ایابو دالوا هلبا
 نره .زردبا ضع ینسهراح رراو هب و اه یاس

 یدشعا یروف هشیدتا هنک هرو ثكياخ زب زعلادىع ءان رق رس

 یک ییدد كظفاح , یدشمالشاب هامامارود هدنر زب نع ناطاس
 زا ؟یدقحایای هب هسراراص یوامهیارس تج كلبك كس ىللا

 قرار دنرا یلبدا یبوقلاق رز مل نک وداه و لهاح . یدمهید

 درد زلوکو رب هنشاب « ها3 یدرماک هن ندنلا_هسرل ربشالب هغل مس و

 ناکعا ایف یظعاردص , یدا الب و و الب و . یدتدنلجا
 .یدرویرود بولبوس ق د طفاح هتشيا . یدقو هراح هقشاب

 . یدنمهلوا هدیسوغبق یراق ندکعوشود ینسیدنفا كظفاح مه

 قلوا یر د تاق كم هبا رقرمم ء هسر ول وا ین هاخ رب زعلادبع

 هقشاب ندنسهح راپ نرفر ۶: یا هاش اب ۳ ۸ یدردمم

 تمالس . یدا دكا 0 یعدن دوخ یا ما یدک .یث

 . یدریایهلوا هدو یلو

 ؟هسرارتسیاراشناما وا هدلا وف ندنلاصس كم دب دو ءاي

 و ییدمهردب هنتمظعو رک كز زع ناطاس ؟ یدقجاباب هن نامزوا

 یستنوزو ( هتخوس) جاقر, . یدروییدک هنجوک یخ كلکوچوک
 بودیاادف یمظعا ردص ر یک معدن هلیزوس كنسکیار ندقاوسالها
 هكلزس,راح , یدشلاق راحات طقف ؟ یدراو د ول وک ندکمردنجوک

 ىج هلس ای هقساب ندتع آ ًتقوم ىع ددو .یدرولاحو بولا و هدنجما

 لو چاقر هلوش . یدرومریو رارف هلزع یمظعاردص . یدشمالاق

 ینفچا اینوسشیای رانایصع هدنفرطهنردا هله . یدتجابای یو نوجا



Eتا  

 هاشدابرلابروز نیش هسردم نامزوا . یدرلس یدنک یریغ ندهللا

 .هلاح هراشاط ی را قرهءالک ا بوروک العا یتغیدلوا ه كنتردق

 هدرا.داوهتثاب كب نون اه بضع كج هک ندشیا شيا « اما .یدراقج
 ۰ یدکجهدبا ىلج

 .یدروسهشای یلتعه هما لزعالاح یناشاعد دوم مظعا ردص

 : یدشعد کی دمع طواح

 اور كا ندير رقح رغب یدزور يک ار ا 9

 . كسروروک یتافاکم . هوس كهسرونوشود یعالوقر . لکد

 چوک هدنامزو تهیاع ریزو وال مظعا ردص . مهاشداپ

 .مرهدیار دقت رولسبید كلوق نیئآ . نمرک هلا یخدرب . روللو
 ندلا . شعا هلو ادخ ریدقت . رالغآ ناق هروب هدن و اه روضح

 قدص هنهاشداب را شش . نمهتسیا یاشاب مد تصح . رولک ه

 نابرقهجولیوط نوا نامرف ۰ رازمنقاص هرذ ندکلهدنم هلتقادصو

 ,راشاوا ریکلد هاشاپ مظعا ردص ء هکرولشالک ۱ ۰ رارید . مهلوا

 یمکیداس . مملس هلو هللاو ؟ رولک ورايا ده یرلاکتشا « اما
 هسرولوا نواه نذا . ردشلورو یخ دنهدرد . مرهدا ضرع

 هل نمدنفا هدارا . نوسلوا هرزوا تحارتسا ید تدمر نوسراو

 نا وص 7۳1 ,زمنلک ندنسهدهع هدرلوزرا یه مهاشداب ؟ صد

 ا اند قلطم داف ایم ناه ؟ یمش 9

 , لکد رايش كج هديا هصع . نوسروس ناصاک هدنتحت یزمدنفا

 . كسردبا فرغ هکناسحاو ماعلا نرای « رايا لزع نوکو

 مدن ؟ یو لهظحالم هقشاب یدعا . كسرایوس یرضود



 سس ۱۸۷ تن

 هراسکنا ید یناحا رضع . رولیدبا یلکوک كنمسقر ء هسردک
 ۱ ۱ ۱ ب زابرغوا

 ا نیا شب زلف تور رابآ . موانک وش ل

 ؟ یعرولیدما هسیاقم ییهالک یشاب « یلحالس ىلا كم نوا شب

 ولرمخ كم هلک, E رولک هبهناتسا كد هحا.ص نوع نک

 .ردعادهلتیقف وم بو امرود تع .مروناصهسرولوا هل رب هلع دن .رولوا

 تدا هحکب ندا شاپ مد < ثالوف تاپ وه نس>

 یراقدنلوتهدارآ رب هام وا .رولیاص رطاا کنم اکآ . ردشمکح

 ءاشاپ ی وع نسح نهتسیا قلوا و هدیامز هلو . نتمهلوروک

 ۱ با یابر ماهلا قرا دفا ؟ يرو هلفظعا ردن
 ن . ردن روقنم هءاط < هسِلا یدنفا فلرش یحروک

 را : مهاشداپ . رولوا بس هنساع القای | نو وسو كناها تعج

ESثالب دا ف هدب و اه روضح ردو ی و ۱ مرودیا ضم  

 قح كتمع . زاعایاد ناح < 2 . ردلکد اب سا

 < یعروصق . رونولوا ربص لص هلاحو . رورود هعزردو هموزوک

 مرولب ض ص هن ص یاک اخ كتم ین تمعل ىلو

 یللالج هلس ناطاس هدلاو . یدشع اب ینغحاباب < كب ریش طواح

 بونکح ندکغا .یدلکد شم اف رص ا هجردو هناعوا

 ینلو هدافتسا ندنفعض كماخ ا 6 ارقام یدرک روا

 یھ تنزع بواشفوایرورع لز نع ناطاس هدیدمش . یدشلو

 یزو قرناق هنیرلقایآ ثهاشداپ هل . یدمزال كمرتتک هنبر
 ۰ یدشهروس

 کمهلنکک هيد .ردنوجما كنمهسمدسا كالبدا یی . مهاشداپ
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 مادا ر لتفادص ردفو . یدشملود یراز وک هلراکنخ ۰ یدشمالٌشاع

 هدرل هک اع هجیلاقءدمم ظفاح «مه .یدنمههلبوسفالخ ءلکد نک
 اهد زا نوجا قلاق هدنمفوم اصح « اسب مد دو . یدرویولو

ESظطواح «ناخ ز زعلادبع 1 یدکج ءدبا قوس هرالو شک اب  

 یسهلادنص قوتاوف ی راقایا ییدروس یبزوک و یزو كک, دمع

 : یدشمهلهتسا هللا ییحسام شاب . نیک هتل |

 هر یلاق . قدالشعاب یحوص . تسزلو# 0 ۱
 یک ...لا یواه رهن ندعدی.ناه ك ۱ ۱

 یتیفک «یخد هیهیلط . )هشلبوس هلنمهدلاو یزمکجهدبا مظعا ردص
 .رولک هدقوع نیسحردق هنامزوا . ماقاب . هلوا هرزوا رکات هدام
 مک ۱1 دا جاقرب یصعود هیر «ابرقرس . زرولو یالوف 1

 قمرود ا یدشلوا روم صوم یزو ندقع اق هنعایا كهاشداب

 ی رشید نودش یدشعا منا و نوا زل زعلادبع ۱ د زن اح

 درک كيو . یدتحهل آ ین رهم ترادص ندمظعا ردص قرهادربحیع

 دوم یقراراو ها باب بوش ۰ یدداو قوذ وب نوجما كم
 هاشداب . یدتجهلوا یش یلفک هب كم ود بولا یرهم نداشاپ حد
 : یدشمقاق هعایا

 ٢ هدزاشط ۰ كسرولک زامرا و هتعاس مرا 71
 مامحتسا . كسر دربق یا هجرت . هلوس هیئاب یحماج ؟ راو

 مالغ . نوا كرادت رلمالغ هجەزا كج ه هلهسک ى مه . مدیا

 یخد یرلنآ . یدرروط ردبا تخم ندناوج یيا ماشقا یساغآ

 ندنسادوا كراکنخ كرەدىا ان بولاق هرلرب « ارق رس [] مهدوکرب

 درهردنوک تدیهرب هنبتکم هسرح هدرلنامز كوص « زرع ناطلس [*]
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  زعلادبع .یدتراغیلس ینسهدارا ماهه رام داخ که دنشید وق. یدشمقبچ

 كزقر ربلد هلنابوحر كجهروک ناک هغادود قادود هدراوند هدناخ
 ۰ یدشهالٌساب هب هم هنس | هلر هنس رک ونک هنک وا یس ولنا

 هنودنال نهلکب رضاح هدنکوا یسهرئاد نبام كب دم ظفاح
 یدرونلوک هلس یرازوک كنار رس ۰ یدشمس

 یرلم وف « نود ال .یدنعا سا هسد ! كح هب ىلا باب رەت ل

 ا تک د ظفاح . یدشمقح ندهجابهلودقرهنادربتح

 - هلقاقر هتفح شب « هدبوهمتک هلا هبارا . یدشلک هنشاب لفغ
 ینغج هلوا لان هنماص قباح اهد یدهسقبح هنسهلکسا یسک رس

 ی رلبارس لفدن «ودی ال . یدمهب ود هم یرک قثرا ۰ یدشع وسود

 ضاص كراکلرکت نهدلوروک هدنرزوا رلع ردلاق . یدشلک هنکوا
 اک . یدرول ص راص هدر ینیدروط وا كرهر و قالوف هس رابل رخ

 مظعاردص «ریل ےک .یدکجدیا تاصاومه یلاع باب ءصراو هب هم د

 91 مد 0 یدقحاراراص بولوزو راداق هب نکرد ماست ی رهم

 .یدراو یراقوذ هقشابث هل ا یرهمندمآدا رب نهءاسیلوص ییعاص

 دن ظفاح هدهدلاصفا ندنرادص ثلبا غ کیدا E هردقم

 یدراروب ندير وک قعتع ۰ ید شد همس یو اره رهه كب

 قترا هک كعد .یدراروشاناق راهجاوخ یلهراص یاب هدنک وا ناما

 لفشیقاب قوچویلتلیضف نامزوا « یح . یدرزعدلآ روای هنیئام یرلهبلط جنک
 [ یرد كناشاب داؤف ىلع ] كموحص اشاپ لضاف لیعام-ا نالوا جنکرب
 یدنک هلتروص كمك سف لو یرغآ «هسلا ون وک 6 تایر دیک ی رلحاص

 ۱ . ردروپشم ییدع | لزاتو يبدمهتسیا كمتک رواب هني امو ییدراب روق



 ج۱ تا

 بولو یار نرود ا نبام . یدرافحهراو 4 رط شاطکشب

 هرانابا. عم كىدم ظفاح . یدرارورر و لوب قرهلبحا هفرط ییا

 ثكع ام نیکی هرم یماظعاردص . یدروم رو ماللس كرەديا مس

 ءهعالک | یکیدلدا لزعكناشاپ مدن دوم « راهبلط . یدرویتسیا
 . ید رلشع الب وط هنراوج کوا نسماو یک رس < یلاع باب ندحاص

 قرهنوط ندنلوق یمظعا ردص بوصاب ییلاع باب هکلب . ریلیب میک

 هناسدا قوح . یدرلروبعای یر كليدمش ۰ یدراو یراتس قمنا

 ییرضح كنهجاوخ یحروک هنوامه نام . یدراروشالود بوزک
 هداشاپ مدن دوم نود هبیلاع باب هلحوس « هرک وص ندقدقارب

 هد«یرک ندنسوقروق LS ندنشاب ىلقع . ىو یف هماح

 یدزکلاپبا .ءدنسطو الت اا ,یدنقح .م قاناپ ید
 .یدقو هک هقساب ندرا همطض ییدرتک هدنرار هللا یر واب یی

 -وواص هفرط ررب بولا یراشاب یسه . یدشماملو ناک ندالکو
 كندنفا توش ی س اشا عد دوم . یدراشمش

 هدارا ءثلاح ینیدلوا هدایز قدتعاشر . یدرولزوک یتامرف تخبشم

 اشا مد . یدشهامعح ادص ۳ نددنفا فیرش . یدشمهلک

 هدبوقبج یر قلارا وا .یدرولس ییاینتعیبط كهاشداب.یدرویلوزوا
 . یدریااص شلوا تسوا تلا رانالپ نوو < هشمهلوس یشرب

 تاپ هلیسودب ال نببام كباب رق رس « نک راقا نام اشا مد دو

 ددر قۋا .یدشع راج هلناحه ي هرو ۰ یدشمر رو هب یل اع

 + یدشاوا قفوم 2 ی نا
 .یدروی تک ینامرف قحشم كندنفا فرش قلطم ابرق وت

 هنیدرآ لوق . یدشماس 1 هتسوف یسادوا ترادصاشاپ مد دو



۱ ۱ 

 یدر وسلا قم الش راق هلن املا ی رق رس. یدشمالشاب هب هم هلکب قر هج ار دق

 دوخ . یدشمرک هواص 3۳ TT كىدمت ظفاح

 یو: هب ید ام شاب م طعاردص یدشمروک, یزو ىلە هز كنا اب مد

 : قره 1 مد 1 يا

 هاظ : شهراراص زك زو : زرهلکب تار واربخ ا

 هنسا كج هاب ر و تسمه . مرەدىأ نظ یغلدلروم فداصا هاب راداسف

 یرادح هلقح نوع .ردراراکب ا زماس ینک ودنا هن اط رب : ردلکد

 زکیدرتک رلربخ شوخ . مه . زولوا رسم و بصن كمردلپ
 ّ هجا قوبح هوهق . كروب تعر هورجا . مدنفا مریم هللااشنا

 دومتناءلوس هندنک یدنک . یدشعاح ین راشاق كم دمت ظفاح
 ۱۱ ها ین رلقا هود نوجا تملک هلاح كناشا معدن
 میدشعاروا دیلک اسماهدکمر ومالسنودیا ان مظعاردص.یدشمرک
 .بهاذ هنکیدک روا ندمولع هلط كنات رقرس . یدشمالاشاش اشا مد

 : یوا

 هنطقدلوار اتم . خاوخاو .رویلیشالک | زککیدکروا ییخ

 یتسمروطوابورتسوک ر هکب دمت ظفاح .یدشع ادا هد, زماعوایدنفا

 "اهدی رلشاف . یدروممهتسیا قمروطوا ن رقرس ؛هاوا .یدشعا احر

 كيو . یدشمراو هر همش وش ود هل رب اشا مع دو .یدشعاح هدایز

 ؟ یدا یرویدک ندلا رهم « هسقو < ندا قلوا کسو بلس

 : یدشعد كب د طفاح « ندامار نادم هللا وس هلا هش دیا

 ا یواه زهد ید ء زمدنفا ۱

 ی هیت قمش . یدشمامو وا ردق هحاسص ناخ زر زعلادع .

 ریز کس نوا رخ الا میر : : یدشلک اد واک ندارس
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 .یدروب اوا نوک یجنحوا ناب نام مولع هباط . یدیا یوک هعمح

 هم عود < نشلک ندهسورت اشاب یاوق ناسح روا بالکو یلع

 كناشاب وع نیدح ندنک را حایص ۰ یدشمتک هنسلاپ یهدننامل اشاپ

 كهاشداب .یدرلشعا ضرع هز زعلادع ناطاس کید هلواتسا

 . یدزسوش وا یر ندهحک ییا . یدشک هم رب قجمزا یس همش

 هب هحعاب هل و د هل ندنارس ) رال )۰ یدو قاحیص رلاوه

 زا ر هسزلوا يسه هدز دل . یدشلوا نامشپ ندنکیدسا له

 یرلقجهغلاد نایراچ هنمیتحشر یارس هحیک نو ۰ یدرویل | اوه

 بو هلفوا ی ( یا ) یبدوهس قوح یراق هراز دل .یدشمهلکید

 نورا هللا یرلهمغل ( یاب ) نزح ینسەحک یلهشیدا < شمرود

 . ىدا یضربق بق یارطا كن رازوک كراكنخ : یدشع هلکیآ

 ندنسهلوزوس كنبرزوک یربا ینیدماالقو وا كرهکج باراعضا
 كرامدا زمم ناعکح هنس راکشوک «یدقوب تح هدیارس .یدروناشالک |

 : یدشلر 4۱۵ هاب
 دام دهع یو . یدروتسیا كما طاتحا ناخ زر زءلادبع

 مددوت ترا .یدشمر دل | ها لورم وق قص یتسهر اد یدنفا

 تشنه كرت یمک. هنرادص ءهحک نو ون . یدشعا ادف هدیناشاب

  بودیا دامعا ا . یدشحاف یروصح نادکع شوت نالا

 هلکلروکنا به ندنرلکدتبا قرض هماعنا هللا . یدرولوا نهووک "

 راک هدنفارطا 2 اعم لاو وارد ر ونک نھ اشم ا هل اقم

 ندندرا « راندا ثح ندتقادص . یدقو نالوا رای هندنک هدنجا
 .یدرلشمامغاد ی رت عم ولردر مولع هیلط ۱ یدراروم هتل هتناها.



۲ — 

 یروک «هدلاح یرلکدربتکق لدونشوخ ندنلزع كندتفا یمهف نسح
 ۱ کر اا ی دیتا ییهجاوخ تفرش

 لزع هدیناشاپ مد دوم یرلقدر دعای راساکش ل < هتشیا

 ۰ یدشمهلک ربخ ع یاد هنتیداغاد كتمح هنن ء هدلاح ییدتا
 هاب یروک هدلاح ینیدلوا یادناموق هماخ یدتقا ندلامع فسوت
 ۱ اش باب كره نایت هیاط ناب الب وط هادم دیز ابو

 یدهسر ولا تقفوم نوسلوا اکو .r یدشمامهلواقف وم ا

 یراج وا ندنسهکفوا زن نع ناطلس . یدریلی هشالهقشاب شيا هداکلب

 دوم به . یدلکد د 6 ۰ یدرومس ی راقم ناراآ

 نانالرضاح هدنجوا كننرون لاح ینیدلوا مظعا ردص م یدیآ هدجدن
 ثكهاشداب . یدشمهمهردلس هنسیدنفا بودا سح هدنتفو یداف

 وش هدەكلاب 6 ریل هشنک د قوح تعضو یدیهسل وا یرخ ندنلوا

 یدزملفار هلس یثک شب چ وا ندهبلط یصاع هدلوبناتسا تعاس

 بولوروش هنرلهبصقو رهش فلتخم كنلودان | نوکی ندوط

 رادتفاوتوق . aS ندشيا شیا قترآ . یدرلریای رم دٌشالقازوا

 لدحم ظفاح . یدیهدللا [ هروک هزبزع ناطاس ] راقالببح یر دلاب
 نوو شود نک وا یدرا 6 یکیدتا ضرع لوا نداع اب هحیک

 هغلاتف ء كرامادا لهاح نالوا مور E اسح قرهاللوق

 هحیک ناطاس لايو رب هدلاو . یدراو ید ا یرلعا كولس

 ادو ES دومحم . ید مر دیاصوا بور دقس ی اخرا ردق هنس راب

 . یدشمرود بور دشکح کیدا

 رايش قوح هدنو اه یارس .یدیا یشک نداق ناطاس لاینوت ر



 او

 هدرلشیا یلهعدعد یلاثما ء اما یدشغدا راهب ر هڪ رز تور 5

 یتنسهدلاو راکنخ ۰ یدمدنسهمهمر | ىلقع هدو . یدرویدا دانع

 بو هلفوا ( یان ) هلرث ات و نزح هککده لوس وا . یدشم*مهلکید
 یند و یالسرا عرب ندشاب یردک كداطاس هدلاو .یدشهرود

 اه د مهرد ر كنعاب كرون اش نکا هک و وشود ندنرد درک وه

 ۰ یونگ ین ندا ۰ یدروس ود ید ربص هن وا ناح بوی را

 0 واک هتل اف قرایاما اباد هس رک ا لا زب زعلادبع

 .یدشمهلفوا هفارطا نواه یارس بو وقوا (.. كلانحتفاا) هرد ر

 تكیاخ زر زعلادبع هحیَساو اب یو رحس ۾ یدشمام و وا ردق هحاص

 ی رخ كرم ر و هنکیلد یاس ینعالوق :دعمنک هنساد وا قایاب

 . یدشمشا واص هنمالک | یغیدامو وا بو و وا كننالسرا ىلەراي

 .یدرومرود بوش ودهدنسال و راق قرهبالف وا .یدرونامو وا هاشداب

 .یدروبلشالک | ی رک مدارا صاخ كنسدنفا نداق کم رشت

 هدوا كعد . یدر وی دریشف نو ور وس هدرار یرلکتا نوزوا

 1 یدشمامای

 یرجا . یدشمراو ههر یروشا یسهصع كناطلس هدلاو

 <« ناع ر زملادبع + یدشمهعمدیا نراسج هدلاح ییدتبیا تم ٩
 یدک هتسراق نام كرك (یسوقاح) نداغود شا 8

 دن دو راک ماجا .یدشاک هلاح قجهالتاج ندنقام ناطلس هدلاو
 دنمرد هله . سس تو هلروک هحاوخ فرش یجروک هلا

 یساماروطوا هاتو تخیشم نوسل وا كح وک 1 ك (یروک )

 هدازېش شما ریدقت هل وا نادزب بانج . یدندنراهولج یجا كردق

 هناا | قسشیرق ثكنسسهحاوخ یلزو کیا كندفا ندلارع فرو

۱۳ 



 ۱ سس ۱66 تن

 یربع ندلکو هاطلس هدلاو «یدندهللامکح . یدشمزاب هدیرلبزایو

 ضرع ) ناشادلبصف هدهشوک ر ناطاس لاینوئرب .یدمهشود یشرب

 ی رالوا قالوق زوک هنفرط نبام » ( ناکوربا) لا هفلاق ( زاین

 داص . یدنشمحک هنسهراد یدنفا دا دهع یلو بودا هیش

 . یدرونتسیا كمشوروک هبا ناطلس (ازفا قوش) یسهدلاو كنیدنفا
 وعود ۰ یدروشسیا قمارا ی غا كندنفا نداق (ازفاقوس)

 .. یدیایرب یدهسایدبا همش هسر هب نددنفا دا

 . یدنکربا قوج نامز ییدحک هواه نیبام ززع ناعلس

 هاشداب . یدرویلود هنیرهرجم كنسهراد راکنخ « یلدا رحس
 هنبرم ندرلهطوا یهدننای ما ( لشاط یمافلاب) ندهمتک هتسهطوا
 . ید هدنهاکشس یارس یرواو هیاطلس . یدقاب ءزکد . یدرک

 ییدردایهنوقلآ كييزو نلیدیا مدقت ندنسهلضف ضارقتسا رلتقورب
 .یدشمهلرمهدهدنراقبحا ارس ناغارح «هدرایایسلهرز (دنلب حتف)
 داکز ور ر یلتاط ندرلءهر قیحا . یدقو ادص سس هدئلاتروا

 ضا . یدرویلسوط ینمتحر یارس یرلیدرپش یتنقا . یدرویسا
 هلراقانیح هجا . یدراروسزکب هرایرموق ندبا رک ذ رایئرام
 . یدلکد ردق رشوق هدوسا « ها . یدراروشاننوا توشهلءولح

 ترد نوا . یدرونشا ندنشاب یدرد « نکلو یدبا ناهج ءاشداپ

 بولو راب 7 یافو هسدنک هل وس اب ییاهاشداب نحک یی هنس

 ثوحا 5 دا همر دشنکح و یدو یدد . ا کنم ندا

 ۲ . یدشمرود بوئالراوو هدنسارا رادافو روز" < شفوي
 بو الاغوف ری كرم یدردر . یدرویملم برزو بوس یدرد

 «روبقبح یجایتحا مر هدرا روش یشیا تلاوف یدروس ر دئارآ



 9۸۵ دم

 :یدرویر دنارآ ی رلافص ندک افح رک .یدروط یهوابودک وا

 «(مشاح)یحاصم هدنساقرا :یدرویقاب نیغلاد ندهرجن ناخ زب زعلادبع

 یعداخ صاخ ناینهد اغا مقار هدهدندرا كنوا . یدرو ورود افا

 قلزسومواكناخ زی زعلادبع.یدرو وغود شاوایشاوای شنوک .یدراو
 ی راشاقهاشداب . یدرو وروا هنرازوک و هنزوناراراص ندی ارطضاو

 : یدشع ود هاغا مشاه بحاصم شاپ هلبا تدح قرەناج

 بو همنلکا . ربغاح ید ظفاح هلفطاع کب یدعا « راو

 درهحک نیک ها كمداخ ا ٠ یدشعد . راو مر اکح هيد . راثوسلک

 .هضعو تدح « و سا یاهاگناپ ز یدشمرک هنسادوا راکذخ هلا مشخ

 ب یدل ۱ تو مداد یس واق هطوا « اغا مار . ید لوح

 اون فک شوخ .هدنمایا یردک كناخ ز زعلادع یشاب یحوهق

 .ندنرانالغوا یهوهق یسهدزوک كهاشداپ « هللما كمرک هنزوک

 روشها ۲۲۳۸ یدعمردوک موق دایک شوق شان
 هروضح ك دمت ظفاح نارق رس هلکب فطاع باک شاب « نک را

 ۳ زب زملادبع ::یورار ون وروک شاد ىنا ید امر

 .. یدرل رو هملیهد ینکیدلکهنسهرت اد نيام نک ر اردقو یر ندنراقدیناط
 ..یربن درل هنس ك فطاع 7 ها د یا رب قد راتتفدحو و

 یر سا مت ورا وک یک شاپ ی
 . یدرویدنا اغا یربندآ چاق ر, یوو . یدرور ولو

 ۍسواج .یدررتسوک هجو هرایلناقيلد لقنیئایو جنک زیرزع ناطاس []
 هقزوم ر یکب لماک نالوا جنک رب ییقشیقای قوچ ندنوناع ةقیسوم هدنتادب
 یل ای وم هدنتحابس هسور «شم إب سرق هتسیدنک كره هک بوروک هدو

 . یدشلوا روبم هكا ینن ندنزو ارتفا رب



۳ 

 . یدراشمرودناود كرءدیا رلانع ندرب یجسام شاب هلبناکشاب

PEEفطاع .یدشا مد سکتا قرءهر دلاق ی رازو ؟ ناراز 5 یرلقا  

 : یدشعد 5:

 هدنسهعقاو كالس .ردهجونا كارا هللا یدشر محرتم كنس

 ک | زت . كسهدا جازمتسا نرکف بوراو . كدشمهللا صخر

 ماللس ۱ ةر ا ا تناما هتسودنک یرهم تک
 . كساياع ون وا اما . هوس یخد

 یمسارمینبع .یدردبا انع ندر, هکدتا غیلبت هدارا كب فطاع

 هد كن ندمحو هزا « یدشمرازف یزو کب دم ظفاح . یداب

 هترادص كنم رندرلاشاب یوعنیسحایو تحدم . یدرویمنوروک نوع
 ی راکچ ههل وس تیام . یدربلی هدب . یدبآ یرادفرط ی تک

 مد دوم قرهلوا قفوم ی یدشعما ضر ص ندنل وا هحکر

 . یدشم دتا لزع

 اب رود ك فطاع .یددناع ههاشداب كمربتک ینفرط ت

eیدشلاق هدهاهاش روضح كب دمع ظفاح  . 

 : ز نع ناطلس . یدروملک نامرف

 ردار . ردشاوا رودغم یدشر ؟ نیسرد هن نس . طظفاح

 ر ایر ود ید هدننانز رک ۸

 یدقا ! كدا یا . هلدمروک یتسهدناف « امآ كدسا مظعاردص

 جووا ؟اب تم م هتسیا قمار هدر قیدع.ر ؟ با

 ٠ ؟ هلوا ۱۱ رپ قفوا هنر تب مه ن كلي هتف و

 . یدش۰



۹ 

 .هدنسلاپ كلوق اشاپ ینوع نبسح . عا ههاشداپ ولتکوش -

 ؟ یمزلوا لومامتقداعم و E نت رورود

 1 كع دزدونشوخ «كديادونشوخ « قداشوخ ] « قدنشوخ

 قاغا شیورد ۰ هام روت هصاخ سلح و ندیوع نیسح

 . متسیا كجا کلعارس يا: زجرکسع و چر الات

 یلتمارک ۰ رولوا ولتاصا . روروو تمارک نمدنفا
 شیورد هللا ساق هافتلا ینجهروو هیاشاپ یدع نگه مدنفا

 .تراسح هضع ردح رع نم ینتهج قمروو غارح یناوق اشا

 0 مرءدیا

 زقات مدیا ق ۱ یصوتس فهم

 .هدنسهنایم شیورد و یدبع هللوس قیحا . كسررود رنکیح یلاثم
 .. یربع مدناصوا مدتس ؟ راو هن

 کر دندبیس لوش مراسنجا كا ضرع هتمملایو یاک اخ
 ۔ ريك نذلا كلر شا عدس هسزولوا رکسعرس اشاب شاورد

 .نیسح اشاب یدع . رولشالکا ردنامز هک ر ترفانم یهدنرلارا

 و وا ا رد رخ
 .هرلن اّقلاب ینیدبع . لد شمه وشود 97 كد هل وس فا قاب

 .یلوا هحشوخ یبارآ راد ر هلرکسعرس . مهدندارم كما رادرس

 هر وف نسح یشورد . رواک هدینروص هوڏ هحهقشاب هملقع

 كسر د یر ولوا ا راع ر ییوع نیسحو هصاخ سام

 ۳یمدنفا نیفراعلابعق هدقءلیق ناسا ی اکشه : لا زا تش
 ییدر و یأر هدفا ال وف . مر ولم هد هب . راشمر و ون واب



 سس ۱۹۸ تب

 ۱۳ ضرف ككا قتل ندشووع طرف :٩ یمیش سووك

 . رروو هام تو و مهاشداب ولت اهم

 یدشمرواهنر ر ی رالا .یدشگه نر یسهنشل كز نعناطاس

 : هحاصم مس ء یدک اغا ( ماه ) بحاصم شاب ه یرجا

 هدین أ قرهقبح ۳۹ مشاه . یدشعد ۰ مرتسیا قوبح ولودر

 شا لاغر زءعلادبع . یدشع وص ههاشدا ا یعو.> طلشف ود هل وح

 ظفاح . یدشمروواص نامود لو ندنزغا | كركح سف ییا ر هللا

 ا کر د

 لا هنرادصقم هتشيا ؟ یعراو ربخ ر یی ندمولع هلط 2

 نولو هدتحبص نوامرود . ردا اضتقا یرلامابغاد یربع . رلیدلوا

 زروسهت سیا نایک لب ی hS جم ران وسهجا از یسهدایز

 ۱ یا کرم ا نح ز هلدتا لرع یا . وليدي
 ادخ ا هاهد . قالا هرظن ندنلوا ید یا ۰ ايدل

 ۱ غا ر ترا یرطدتا تیلا.,نولیقیض هسکپ علاج سلم
 ؟كاسربناص یعرولبعار شود یاب ران همهلکید هاشداپ . راو یسدربص رب.

 كده هود [ .رویدبا دصق یناشاپ یدشر كو ] ندجربم فطاع
 . هدمروصح همنلک | . مراکب ريخ هحیلساسا"

 دن طفاح . یدشمقح ندو اه روصح قرهاش هرلرب ا رقربم

 كناشابینوع نیسح . یدروبنالررب بولوک یرلکنا ندن وس كکب
 هدمتحر کوب ه هارا ندنارس . یدشعا نت رب ؟یی

 ل هاشا وع ناسح هلا یر ندنفیاق نبام ش دل نارود رضاح

DESیدشماع و وا یوم كب ربت کل ا یادم ولت  . 

 . یدشمر دلم دیک اک كاشاپ یدشر دم محرتم هد رادص



 د ۱۹۵ بس

 یم ولو هدنعانوق یهدافو كناشاب یدشر بوک هلوبناتسا هحشرود
 ر یجشر دن ود شاب ینسابارآ نابام .یدشمر دشالوده هک چاق ر مہم ینموزل

 . یدشمروس « یر وک تعرب

 یلثم چوا كنکنوک هبنشچ و هبنشراهچ « یت مولع ةبلط
 ۔هسردم رکید نالا ربخ ینلزع كناشاپ مدن دوم . یدشمشهلهدایز
 هک ینیدننا فیرش یحروک . یدرلششاناب هتعمح «هناط ی هدر

 .یدروینواوم سارا هلط دفا یصولخ نیا زر , یر رویا
 .یدشمشیراقهدیدنفایحولخ رم هداز نابح هنسارا رابحشیاع هعفد وب

 .یدششوقهتنواعم بیدنفایصواخ ها قیوشتكحب ایض یدنفا هاک |
 .یدشمتارشن ینسهننغ ( لاوحا نامجحرت ) لوا هتسیتل | نوا رلتقو رب

 هدنندوع < شه اف هسراب 27 وج ندن رادص نر كياشاب تحدم

 . یدشلوا هل اضعا هود یاروش
 « قرهل وه وص هنسارا یرلهموک هلط . یدش قوطنو یهزرج

 یتا Ek یدروسوط بوت | هنملع هحاوخ فیرش یحروک

 هدنس هجردیدنفا یصولخ دجایناورشهدنسءاسیناسل لشت | و نوک زود

 هتک اشا تحدم . یدشمرامش هجا هلط ۱ یدرول وا روم

 ی اشاپعدن دوم .یدشعا هیصوت را تاس ؟هدراربخ ینیداللود

 هلتکر ح یدنک هدهاشداپ .یدرویدیانالعا ینسهبلغ كتيعمح « یلزع
 نک هنفرط هطلغ كي دم ظفا ۰ یدرویلیاص شما لوق ی ا
 : مولع هباط .یدشمشیاق هتسارا هباط

 .ما رب دبی یزمکیدید تلالر ه هر دقایآ .ماراوهب ونام یا رس ا

 هدر هتکنا 02 ندنوک چ وا 1 یدرلر وشاح بو رشاح هد

 یمابارآ تک دن یو ید راس کم روک هديا ی ق ک



 هه ےس

 .یدراشمحک هنک وا قوا ابارآ قر هش یهنى رارالوب راک ر اب «ندامرود

 كم دم ظفاح . یدراشمشاناب هتسودنال نابام رایدنفا هاک | و یصواخ

 : یدشما غیلبت ًاهافش یتوباه دا را
 ررقمكلک هنرادص اشاب یدشر .یدولبا لاصفا اشا دن دوم

 .رشود قملعاط بو امرود هرازس دع نم . رارلیوس نهدنفا ینفیدلوا

 ررقع یضیوف یرکسع رس ماقم یخد هنیراترضح اشا یلوع ناسح

 . مرهدیا مالعا ییغیدب ولو

 ا و لاورش نارود هدنناب یدتفا اکا ->
 : یدشم رشاح هل دس هل ره

 املع لعا . شلدونوا مالسالاخبش اما زکسرایوس شوخ یا

 ۰ وین یحاع رل یدنک یک هحاوخت فیرش یحروک
 یمدا 7 یيدمهتسیا كتلم هاسداب . مالسلاو ينمهتسلا ندا وا ی

 ۳ ؟ یعرولر هدیا مالاس الا خیس هل اروز

EREزما شدا هتشيا . رشود كملنکح د ارد ۷  

 راقلزابرس هلو نوچ مه . رارولآ هلاق افطمت یخد یتهج وا نمدنفا

 ؟ رکندا

 هللادا .زاکد جاتحم هتحیصن راز .یدنفا كم نیرقرس قاب -

 .زلکد ییهاح ك زمکیدهتسیارار هلکماس یزمکج داو رکن

 هسزل تک بو ولو یسانمو لهار هتخبشم یربع ندهحاوخ یروک

 هنهاکشس نواه یارسالا . زاعا قایا هاروش ندنوشهک كلوا شملم

5 : 

 ینیدشلاح هنعالک | ما سم هراساک یرانا و هب هياط كب دمع طواح ۱

 هتخشم كنسدنفا فیرش یحروک . یدرولوا نونع ندنما هدلاح

4 



 جفت« ۱۷/6۰۱ تم

 مد دوش كيهجاوخ فیرش « نیرفرس . یدمزال سەرت

 اتما هدیس ۹ےس رده دہ یدرولس نده یغلالوا یقفتم ڭكىاشاب

 ودال .یدنمهلوا یششوب البا هب اباي هدكي ره یيدردتا

 : قرهحا یرازوک بوتازوآ ینشاب ندتسهرم
 هک هن . مر اوده واه یارسن هتشيا ؟زکسبمرصم هدزکلوق

 5 و نامرف ۰ مر, دالک | 7 دوا تمعل لو هک وس

 .ردهاشداب کمادام . تک لوا قار + اي كسرروط نده

 . ردقو یسهزاح هج هسا . ردرومجم 8 یساکتشا كاماع

 هب یرلبآ العا ك . یدشع ر وح ا یهبارا ك دم طواح

 هد ین هلط ی هد افق مافو 6 دیر اب 3 هرن املس 6 یلاع باب تودک

 ۰ یدرملی هروک

 < هسلده نه ن رق رس ۰ یدرونلو راس هلک د درد هدب راجا کل

 هنسارس هاب هلود ة یدشمهمروک جابت حاو م و را هراشحا یه رو

 هلن اطاتس هدلاو هر هک هی ون ایه ا كیاح زب زعلادىع هدیاهژ کید ود

 یر هدا رک لکت لوا زا هادا .یدشع رک واین دنلوت هدءهراشتسا

 ۰ یدشمالرارکت یراامال را ۱ هاير ندارس بوربعاح هسروصح

 مشاه بحاصم شاب .یدشمداو هلک وا یسهطوا راکنخ كيد طفاح

 سه وجح ۰ یدراو اغا سه و> ياقا هداعسا راد ۹ یدوو هدار وا اخا

 : هو ورک یی دم ا
 هض ص ناه رل اک ی ربخ وای ردولمش ندمدنفا نب

 قلکا رفهسد .رایدر وی نوسال را هر ر كده هحینلک ن ءنهدنقا زر

 ا ناخ ز زعلادبع نده قوح ىو هرار ودب روف

 .یدشمشد ای هراود 2 کاو ر ت یدشمر دش و واق کوا اً رق رس



 ۱ ۷۰۲ پس

 یرلاغا هدندنساقرا : یدرولک رغآ بغا هللا یدوجو نامشش هاشداب

 راکنخ هلتمظع قرهمشاب هننزون ثكکب دمحم ظفاح . یدرارو دیا بیقعل

 : یدشم رم هنسهط وا

 ا تعا هدارا هل كد هند -. نوسلک دع
 ؟ یدراوه هنب ریلی مک . یدشلوا لخاد هنونامه روضح كرهنیکچ
 ؟ یدششاح راکشمش لص بوش وق راهنطرف هن هدیونامه مرح

 ندنامحو یی کل . یدزاء وا هم رکید کیددر كناخ ززعلادع

 یمهمهللد كمربتک هنرادص رارکت یناشاب ےدن دوم . یدشمک زاو
 ۰ یدرلبااب ناطلس ءدلاو وع یعباو . یدلکد قازوا ندلاحا
 هس راشیا تلود بوشقلاق کا یلەجاوخ لتع ههاشدا یهمساب

 قرهر دشوواق هنک وای رالا كد ظفاح .ید نم هديا تراسج هم امشب راق

 :یدشمروص قرهجا یبرازوک هل قارز نعناطلس.یدش5 اهر ینشاب

 زستیقفوم .رولیشالک | ندنزو .هللااشنا ردولربخ .كدلاقېک
 ؟ یعرلمهلکید زوس ؟ ی زملغاد تسح . كسر ود

 اهد زا تعاس یه یربندنوک چوا . یدبهدعقوم لکشم انرق رس
 . یدزلک هبامرق یبرورض هلوص هلراکنخ یلتمظع نلک هلو بواشوع

 .یدربایهدک بواوا ردهیاسمهجتوب ندنزوب یساطخ هک رب زستیما
 : یدشمر و باوح هلطاتحا

 AH هل زمشاب یسهدارا كزمدنفا زمه اش داب ء هلط . ندنفا

 هبیلاع ءاود شل روس نامرف قملیغاد . یمهدح تکرح هنفالخ
 شرع رارکت هتتم تمعن یلو .زرهدک هنهرهر « ردما لاثتما
 لعوتم هلقوذاند یدنفا فیرش یروک < «زرلیا ترمساحهماحرتساو

 . نوسهمربتک هزمشاب مزا ین | ۰ ردرکنوسفا رابع را ییهراص یثاب



۲۳ 

 .رازمای ی رلکدهتسیا هنرامدا و « رحت نم ناحیبس . هللا هللا س

 هقشاب . رارورودوا بوقاط بلوق رب یخد اک | كاس ربتک ینسەقشاب

 .هلیوس هسراویسوبا كکیدلیب رب كنس . مدامالرطاخ ینیسانم
 املع ماع هح هدهناتسا . مراقروف ندقمرشا یدح قالوق

 .را رلکب نوناههنامرفرارکسعضاق و ماعسردهجنون هدهناهاش ٌهیاس .روشش
 هل ران | ؟ كرا ییابا ندکمهل وس یدآ كنور . ماجە 7

 زمنهذ .همر و ینمسا هم وود مه ؟یعراو ینالوا نوت قدص هدنجما

  یدشرهجوق تلا .مهبهلک, یتدوع كفطاع هدهرکرب ماقاب .نوسامشیراق
 هدنون اه بای ءنس . زرونوشود یناحا هدمب : ردشمهلیوس راشر اک |

 . هلزوک ینطاع
 ك در طواح . یدرولشالک | ینادلوا یددر هدایز كه اشداب

 نداشا یهر محرم كب فطاع .یدش هالشاب هر وق بوشود«هشیدبا

 . یدلمتحم كمر سوک شاب Sey کی « هسرود هلاوج ںسرآ
 هتسو ر اد نابام هب یغاشآ یخ ند و اهروضح كرءدنازاس تصخر

 یرخف .یدرارویش هلکب هدنسی رجشاقا ص راستاک هرجا رشت ٠ یدشعا

 هنراناودره نواه یارس انرقرس . یدشمک هنوا هلن وذأم كب

 ندنشمر او اشا که دنساسهصاخ هننزخ اشاب لیاخ روایرس .یدشمقح

 لبلخ ار E ا كکب دمت ظفاح وغود ٠ یدرولک

 : یدشمالشراق كره دیا مسن , یاشا

 یر ندنود . کد شمروط وا هت.دد شب . ردار هللاو

 هجزوجوا .زرورود بو وقود كيک همهدنسارآ نواه یارس هلسرادم

 كل نمهم وروک هزوک بوقیح ندهرلاد هدیدمش . زکیدراروق ییا
 هنثراهج اشالیلخ .یدشمن ولو هدشنزرسوللوب هغطل هیید «زکسردیا
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 نددوعهسام :یدینتک تنی ردم هیناملسهدکل 7 هلا نيف رش ١

 .یدشماهاللو هو رطر یروایرس هدب واکه نقع كهاشدان اهادر یک وص

 .یدربنکح ندید هرلش هلو .یدیاتاذ ر 4 اشا لیلح

 ۔ادقراواشاب تحدم .یدراو هدیدسن هتهاط رایان امعیی قرهلوا هلضف

 .یداكزاب نامز .یدر ویمهتسیا كمر دنجوک بورق هر قو یراش

 بو هلزوک تضرف نوجا قلا ینجوا كراراربغا یءدشمع الکو
 - رومنیکح ندقمر داق ییراقایا كسب ر هدهحیناک نامز « روسروط
 . 4 یادش یاحم و وا هدنا كفك سد جوا تکلع هج وق کیان

 ۲۷ یدشلوک قرهفا هک وا یدشمهم هل وس ید کب در اشا, لالخ

 ییدتک هنسهاخ ڭكىاشاب یدشر هج وف م رم كرهت تکی فطام

 هک فطاع ندیراماح ابارا . یدشع وروک ودنال یلکلرکت یزد

 ی یهرو لک لر ام یدروبلبحهس یزو نونلوص

 فطاعكیاشاب یدشر ؟یدشمشور وکر لهب هل اشا یدشر بتاکشاب اقا

 ربلس ےک هشناکشاب هلرابتعا و .یدروبلس ینفیدلوا یهجوتهجهدایز هکب

 عرق یربتدهوا هباخ زر زعلادبع یدشر هجوق . یدشماب وس رلهب

 هک و لاح ۹ یدشقار لمهم یر ندرلهئتس «یمه رم هاشدا . یدنا

 ا . یدندنارف نشت ندئروج دص ناطلس < اشا یدشر
 .یدشمروود بو ود یناشاب یدشرینراق هرلاشاب لاو یدش رهلس ناخ

 و ی دنهع ور 51 e وح ز و ندح رب»ناخ ز زعلادمع نکیا هل و لاح

 ۱۳ اا نا تاو یوکشود لاقا اغا یدشر
 .یدیاغواكنافآ نسح یحقاق ینودنایا هدتیالو بونس . یدروینرآ

 شواح «ینییما كولب ءیشاسوا . یدشمرک قرهلوا رکسعه ودروا

 هج مسلا رف هدنسهباسی.اکذ .یدشع | عیفرت کلم زالم هرک وصندقدل وا
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 شمر ورک هزوک هال وق كل رهدیا هرح رت یرلن وناقیرکسع تونهرکوا

 قوح ر <« یک ینیدنولو هدراقلمظعا ردص و كل ی : یدا

 قمالغا نک راوکو كل ول هما ییدوید . یدشعا لافشا مدراترافت

 . یدفوج كم ییلباغ
 یواه رهم هاد ر هلون کب فطام تن شاب « هاسدات هنشٍا

 قام يک دم ظفاح . یدشمردنوک هتمارا غا نوحما فیلکت

 لبلخ .یدرویمهلشالک | راغ رب ندنزو كك فطاع ء یدروییرا

 همارا ییدنبب ثاکب فطاع . یدقو یربخ ندرانهتس نالوا كناشا
 سم ات رقرس . یدشمرود كرەروەح خرج مرا مد ا نبام

 .یدشمقیج ندودنال كب فطاع .یدنا اهد قماصابجوایرلن ود مح

 ندهمنیکحهدننای كناشاب لیاخ ك دم .یدروبلکیغودک, دم ظفاح

 بتاکشاب .یدنمهلوا یثر قجهالقاص ندروایرس .یدروص ینه
 ۱ : كرەلوك

 6 هر ول وا لئا هنغیدلوا هتتشآ یریتدرلهئس ء یر ۹

 وزو قولوص . كدروک رولو هدتاکش بورتسوک انغتسا هدرهاظ

 لاک اما . یدروط نوت لوس یخ هلرءهرتسوک ی راهمهشود هطوا

 ۱ یدالراب را هق رح یهدیرازوک ند میم

 ردتقم هغمراقبح یثرب ندراکدهلوس كاکشاب اشا لیلخ

 .یدقو یربخ ندراندیا نایرج هدام یر ندحاص .یدشمامهلوا

 .دشوعوا ی رالا هللا هثشن كب دم فاح . یدروسر و قالوق هلتفد

 بتاکشاب ندهمروک موزل هبال | مدعاسم نداشاب للاخ . یدرویرب

 . یدشمالشاب هیامقح یراناودم كرءرک هلوق ككب فطاع
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 فطاع ,یدشمقنح ندا شاو شاو .یدشلاقهدهقرا روایرس

 یدرلشمراو هنشاب تلا كن ولاص و رک ا دن هلکر ۰

 | هیامقجیراقو كرهشوک ندنک وا كرلاغا ناجا یبرلواق ناویدعم
 هاشدا قحن | .یدنمدیک هب یرلیا شا یدک ۰ اشا لبلخ .یدراشمالشاب

 تتاکشابهللا نرقرس .یدریلس اقح تاق تسوا هسر روس هدارا ناهج

 ) راک نخ كرەجك یرلوق لداقم . یدراشمرک هننولاص ( نهجولاد

 مثاه یحاصم شاب هدنناي كهاشداب . یدرلشموروب هبهرتاد ینیدلوب

 یدراو اغا .

 هداعسلاراد ناک ندنرابناج ناطاس هدلاو لوا زا اغآ مئاه

 قفوم هنمردشوواص نداقوص هنروضح كراکنخ یرهوج یساغا

 دوخاب و اشا تحدم هللا مدن دوت « یهوج هلمشاه . یدشلوا
 یدرایب هل دءزکب ه ین وع نیسح  Nقلنمشدلزا هدنسارا مداخ

 هناطاس لایئوتر یهنوا « هسرولوقوص هز زع ناطلس یر . یدراو

 یدا یس زوک كيهدلاو لای ور اغآ موج 4 یدروساا .

 یدشعای ینفلاغا شاب كناطلس هدلاو هدننامز یلیدنفا كز زعلادع .

 نوجا نامزیه ینجوا كمشاه <« هدنوامه یارسمرح نوجا كىو

 كمرک كد ظفاح ندامقبح ندرجا اخآ مشاه .یدر ويلا | هغاماد

 .یدربلیقصیناح هدایز هراقلزمسلوصا یک و كهاشداب .یدلکد یرادفرط

 هدنراتاتک نیبام یربندهنسشپ كي فطاع . ىدا انشا ضب كيدمع .

 یيدمهدا ساع هحفوح هلراکنخ هدنلاح تدصوصخ هدلاح ینردب ولو

 یدشمهمهدیا لولح ولرد ر هرافرط هعا نوجا 2

 اغا مئاه . یدراشمهلکی ینسامقیج كبحاصمرس ردقهقیقدکیا رب



 ملتخ ۳ ۷ تی ۱

 تصخر كب دم فاح .یدشمامقیح ها هتشن هدكي ندب وب امه روصح

 . یدشمالت| یکیشا كب فطاع هده درا .یدشمرک هب یرجا كره هد

 . یدشمروص هلقامكرهورو هنیرزوا هجنروک یتاکاپ ناخزب زعلادبع
 كلت وغ ند رادص . اکس یدهلوسراهب ؟ردناه یدشر هجوق

 ؟ رولو هداوجه شوخ ۱ یا

 . یدرویدیا مارملا ینفرط قمامردناللالح یهاشداب بتاکشاب

 رب نع ناطلس < یدهسشا ض ص ی راکدهلوس كیاشا یادت

 هزغا هد واه روضح اشاب محرتء . یدقجهارحیص هنشاب ناح قلطم
 كن يدنا ولتک و ش « كب فطاع ىدا فرص رازوس قجهاملا

 نوک چاق رب . یدرویلزص بونای یهرو ۰ یدروبجا هللاح نوزح
 ها وانا اا قرص هک یررتآ نددس ا

 یص موصعم . یدشلوک و یو اب داع كراکنخ نایالراپ یک یزاغ

 :یدشعا ضع كرهدبا اتم ندر كب فطاع . یدشل | یعضو

 هزاکنخ واتک وش یدعا . را ردنا رلاتئو اعد انداع هنمدنفا

 . ردشمر شاش ناکا هب ندنتشاشرډ لاک ود  ردسامز تمدح

 ناخ ززعلادع . یدروقا هنجوا كس راقایا كب دمت ظفاح . یدید

 : كرهريک سکو ک بولا سف رب شینک هلتیلونع
 نامز نهردار . امشقلاق هما | کب نس . سەد مرولی

 یر .قدر دی ولو هرزوا ناسل ا یدیا لشم یخ هاا

 .راک ایریحوت یشیا ۱ شدا هاح صیرح ر . نوسهلس « امآ ردراو

 یسش هدلح كج هن ول وک شوخ یدشر ! كسمرولب نس ء رد

 كسر ده نس 9 رد ميشا زا رابع 0 .رالع ا ناههسردا رب

 " طفاح ٩
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 قر هلبصراصبولک ر ا ندنناطخ كهاشداپ .یدنفلادكدح ظفاح
 :یدشهلکک

 ۱ . ردشلک هل وا مولعم ایافخ ها نوت یک مدیا شب

 را ییدلروس رولم

 یغود .رارد «شهراقبح هدنغشاق كيالوا هدنتمسق ابی 9

 كندشر هجوق « هدید رولک همر طاخ مجالوا توف هدیوش . شا

 راو قو ییا كياطش . مدزک وشود یغجالوا لئاب هواه رهم

 . رردیاراب هنسهلو یامز

 . یدراشهروسود هس راکوا یراشای كب دم ظفاح هلکب فطاع

 هنیزون كرتاکشاب رارکت ناغز زعلادع .رلیدبا زجاعندیاوج هراکنخ

 : یدششام

 ؟ یدرونلود یهجزکلای هدنعانوق للقاب هلوس نس . یه

 ؟ یدا یروش هلزوس بودا صوق صم هلا یر رادافاق هسکو

 جس وسمظع ر اشا یدشر اار راهسک را ادخ س

 ضرع« دا یدلروم هکه ب .مدروک ر دنا ینامداشراهظا بونالیثراق هللا
 . یدزاعولو دحاو درف یربع ندرلاغا هدنعابوق . مدهلبا

 تو اه هلکنا تحده .كسرواص هوا نس
 نوسالوا شا هلکن | ؟ یعزک دام وط ی راقدشون وق

 : یدشمشیراق هزوس كرهدا زاس تصخر كى د فاح

 ندق وح کا كلو محرتم . رد ول هض ص هلدح دم اشا یدشرو

 3 شو

 . فطاع هلوس نس . هسقیح یرضود كلوق هدر و هللا

 ؟ یم مهد ا ثح نده نوجا تخیشم یدشر



a a صصص 

 0 ت

 .هدنسارا فال ىل ییدنفا هالاربخ نسج

 . ردنا احر قعولو هدضع هلهحو لوا . یدرلیوس

 ۰ یدشم هل رلبا ےدا یا ۴ a E RS ز زعلاد.ع

 یراماج قدهروا هر هک یعایا . یدشمایحا یرازوک

 : یدشع ادرغسز

 م الا الا خیر لصا یعدآ وب یدعا .ردشیا هب و . هالااتسح

 یا هد راد ینوع نیسح هدنتمدقم هنس ییا . رکسزملب . مراناپ

 زو یا: ظفاح كسرلبب وا نس مه . كدشمر ۳ هتخیشم ارت
 بو الربذ ی ینامع ناشن هدنلاصها .لدشمر و هطع شوع كم یللا

 كخا ماللسالاخیبش یدمیش یعدا دسفم ولرد و . مرالرطاخ یتثیدنآ
 ندنس هع (سر ) ر ریل هللا .كديارد ماما دسقم ک١ لوا را

 ؟ یعرتسیا مولع هباط یراب . مراقروف

 .یدروسلس .یدشمالوالوغشم هلا یثیا مولع هیاط كب فطاع 0

 یسوزرآ كم هماط . یدیا ك دم طفاح ى فور ه را هس زده

 رب زعلادبع ا هن زو كىا رق رس تاک شاب .یدریلم وا قا

 . كب دم ظفاح . یدرویلکب باوج ناخ
 هلط .مدتشیا ندیغا ا یمسا یدنفا هارخ نسح بن

 . ردقلعم همهاشداپ واتک وش ,یامرف تنش . ردهجذفا هسرژوآ

 . رتسیا هلوا مادام , نوسلوا یبدد كندشر نوسراو

 بو هک و ر وش ید یا یربخ نسح و .زامالغا نەز ى

 فطاع نارود ناودهدنسنراف ززع ناطلاو 2 زرو وک داد

 7 یی شم راس وک هففوت 5
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 ند هم هلکید تونالک | وفا ان ی رهدارا هح اح او اد

 ؟یعر شيا هدیرخ نسح هلا یدشر هجوق . كسرهدک هرب

 سلع هر كن آ هد ڭەاشاب شریورد ی رس ك. ی وع نیس

 . مد هلبا زادرس یخد ی یدع نی رس .ڭكسەر دل A صاخ

 . .اللوت هب یدشر بو هک هلک | وص N . زاب ی رلهدارا هج هلو

 تلا هح عود . یدشمقح هلع ند واه روضح كب فطاع

 و كم دن ظفاح . یدشع رب هس e A ی هدناق

 : زر زع ناطلس . یدشلاق

 ۱ ۱۱ سراب مراوق دداا نده ینیورد « ظفاح
 .یدشعد .ردررقم ماع اب رک تلا ۳ مردن طابتحا نوجا

 «یدشماصبف هنزاغو یاوج .یدشم انوا یراقادود ءان رقرس

 یضود .یدرو دنا اشفا نو هلن وس هلت ف اص ینک بلا ناخز زعلاد.ع

 NEN ىدا یعدآ یدنک اه شیورد ۰ یدرومایوس

 رکسم رس یناشا شیورد هدنسهررص .یدنا کک وب تور دشت

 یدشر مه .یدرویلسب ديما كوو هدمنلسا ی راشیا ودروا قرا اب

 كنه ولو كياساب شیورد هدصاخ سلح « یشراق ه ین وع نیسحو

 در ه هر 5و ایس یه ا شیورد :یدراوهدیسهدناف و یرلکلیا همشاب

 ناخز زملادع . ی اشفاهتسدنفا ندهمرحک تقو بولک

 «یدمح هلوا شع الور وق یالکو ييدمهدیآ تیما توو و هلکل هاب وب

 . هالاقزکلای بواعوا هرادسفم هلسوقروق اشاب شیورد یوع نیسح

 | یرلقادود ارق رس « رویلیوس ناخ زی زعلادبع . یدقجهلوا رویم

 . یدرولکید قرارازبف بو مصیا
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 .رارکت نوجما اضما . یدشمزای یرانامرف كم فطاع باک شاب

 .هک یه رگ ملف واس زا زع ناظم یدشلک هنس هط وا واک

 یمامزاییزایهلک ص ءایس كهائداپ . یدشمالاضما یتو اه طخ قراربطاب

 < شورد « قوع نیسح یامجو یک كب فطاع . ىدا ینداع

 دفاع یدک ا دا ارش نک لا یاشرو قدم
 . یدرویلکب هدارا شمالغاب لا هدنسشراق كهاشداب كب دم

 ۱ ۱ : یدشعد ناخ زر زعلادع

 یراکدید هتشيا . رادلم یامحو همولع هباط < امرود

 ؟ یعرلرولو یش كحهسد هج هقشاب ماقاب , یدلوا

 < یدشمهح یراشید ندوق بوم هلبرک كر هدا انع ید كبد ظفاح

 ۰ یدرومدک" هب همزن و تانمأت ۳۳ ی راع هلط زا

۰ ۰ ۰ a ۰ ۰ ۰ 9 و ۰ 

 ا نکا هدراعهاح . یدشمحک ندفوح ی هلک وا تفو

 ,قرهشالود یرهسردم كم دم طفاح لوا تعاس چوا .یدروم وق وا

 كنيدتفاهارخ نسح . یدشعا خیلسی رادص كباساب یدشر محرم

 هلق روضحل رد رس .یدشلوانونم هلط نایود ینکیدلربتک هتخیشم

 هګ راق ناشاتساق هحقدلراو هنرزوا «هدلاح ییدسا راطخای رلاملیعاد

 . ید و ده تری كيد طفاح .یدروشدلهدایز 8 یراهموک

 راهبلاوش شرا ا :یدوویناقلاع دراو لوس اسا تا
 . یدشماملوا نون هن مولع هبلط . یدرومالافلاد هدرلهداح

 هکو لاح < یدرارویتسیا ینسهلربتک هترادص كناشاب تحدم راثوا
 عییدو تنها دن كيهدرواس رب ر یرهم قرالوا هنسکع هاشداب



 بس ۲۷۲۱۲ —

 ناطلسندنکیدهتسیا اش تحدمكيهملط ؟یدمایم ضودو .یدشم
 نوجا یلدع لش وخ ندا اب تحدم هاسداب . یدفو درام در زع۔

 یدد هر شو . یدهمهلزک یشح یدک كب دمت طفاح

 بونامرود مولع هلط : ید شاک ادا قمراقح یدوف

 هک هللا یدنفا یصولخ یناورش ۰. یدراروییداا عامجا هدرنادیم ۱

 تاماعت . ید رلشمتک هنغابوق یهدنشاط ناشواط كياشاب تحدم ك

 الب وط هدنناب كناشاب یساسور رالنامعيی نوت . یدرلروتسیا قلا

 كج هاب دک كرهنوروت بولبع هڪ د 6 اعم مهم هادم غدرا

 هليو یدرک هلا ندهر اهد 3 تصرف یتوف هاب و یدلکاد رو

 ها شاب تحدم هد یار دا اس یرفس زلکنا قلارا 1

 ۳ هدناغوا كم كفەرانغیا لارنح یربفس سور . یدشمایموا

 احر ینسهلدا تک رح هلطابتحا « كرهدبا تح ندننیدنراقح یدو

 .یدراویایسانم يمص كم هولا كناشاتحدم . یدشمتک بودا
 رب زعلادنع هل زوس 7 ثكیاساب ءتولا ریس لوا یا Ê < تح

 لارنح . ید شما ثحم هل نداحالصا قرهقبح هنروضح كاخ

 حاسم هدایز ندزو هتسهناخحشرافس سور یهدنلعوا كب فەينانغا

 یراناتسرخ رلکرول : یدشعا كرادب ظفاحم دووانرا و یلغاطهرق

 كس ریقس زیلکسا « اشابتحدم . اش راقبح ییسهعیاش . کک

 یص وصخ هم ولع4ط . یدشلا ربح بودیشیا یرانو لوا ندنظاا

 یر ند وک ندزو و هتشيا . یدشمر دتا راطخا هل رلهطسا و

 . یدشماماناق هل رو كنابتسرخ ر

 كرەلدبا تعانق هلس رادص كیاشاب یدشر راکب لاک قما و اض



 ا بس

 .تحدم .یدرارویولو یرادفرط یماملیای نقصاب هننارسشاطکشب

 ,یکیدنتسیاقملینآ هبهسورب هسرب اشاپیوع نیسح كنسيدنک ء اشا

 لا 5 كيا یول ر یدشمایقص یناح یدشع هرکو ا

 .یدرباساصییاک ق لر دق و . یدبا یرا دف رط طاتحاویأت . یدروس

 .هالکو ساحمكناشاپ تحدم « هدوا . یدشلاق یثر قجالباپ |

 يكملوا ههاشدا ند صوط « ینو . یدنا ناما تا

 .یرافد ود ی هنعا وق كناشاب یادش اقا ؟ دسر

 بلط ىع داشاپ یدشر هج وق هدکلر هللا یدنفا هللا ربخ مالاس الا خش

 , یدروصء زکب هاش كح هس هلزوس . یدمهم ی یدیا یه دا

 رل هس لزق هددها قئا هب هس و رز یناشاب تحدم هز زملادیع

 تحدم یراشیاع ندک بود ماود یریندنوک چوا هاشداپ : یدراو

 هداکلب هر هدناف هدکعا قییضت یارس هدلحوش ۰ یدرویلسنداشاپ
 قرءردشقص یاشاپ یدشر محرتم یسا . یدر ولوا لصاح ررض

 هللروصوت .یدنا هدقملا هتنما ینسلردل | هصاخ سلحم كاشاپ تحدم

 یدنفایصولخ ییاورش . یدروسدا بیوصت هداشاب تحدم یتک رح

 هیناماسودیزابندهمریٌع تقو رلکب لاکقمان و [ اشاب ] اض ءاکآ هلا
 ناشواط با یزید کیم ااشاب تخم. یدرامتک ا

 هدلی(دس) ندنراب كدا ناطلس ۰ یدشلاق هدنغان وق یهدنشاط

 كس یراشادقرا و یدنفا یهواخ . یدنا هدنناب كوا تحدم

 قدر و راک هنغاب وقف تمظعاردص ی هللا هلط ردق زو شب

 ید اشا ینوع نیسح . یدقو یدنفا «الاربخ کلا هدنناپ كياشاب

 نواح طخ هلیاممام . یدراروینالرمضاح هکمتک «یاعباپ . یدراو



— ۲۷۵ — 

 نیسح . ید راشمقسح هنایكناشاپ یدشرراحشیاع .یدمزالیس وقفوا

 یدنناهللاریخ نسح . یدشمع هر ندرهطوا یهدناب ء اشاپ ینوع
 هلا یدنفا یصولخ . یدرلروشوروک ندهبن ندهرد هلمظعاردص

 ال یتسهلتسم اشاب تحدم نداشاپ یدشر راک لاک و اض

 لواتعاس.ییا .یدشملسهک یراصیاص اشا یدشر .یدراشمهتسیا

 یعولع هلط .یدشلاق هدنسشراق تعضو لکشم . یدشلوا مظعاردص

 .یدربلس اپه هسرلر هرو قایا هملط هح رلکیب . یدصهلک هدا قمرق»

 : یدقج هلاق رطضم هدقعاب دشا گی هبلط یارس زسەپىش

 ۱۳ و .تسلا رواقاب تالا كیهعا قارم -
 : كل رهب ود هب یدنفا

 hd e هکمروس زو ههبنع E ضع یار سل

 ۱ شرط و ها الآ ید یا تخدم - زکسرن رویم
 یدنفاهللاربخ نسح یدشقا هیزو كسلا هلا شیدی اهيو

 .یدروبلس لز وک یتسانم یتص یکه دنسهرا مولع ٌهلط هلا. اشا تحدم

 هل رل.دفراص یرلشیا تخمشم . یدقمالوا نیما ندنءفوم قمرق یهلط

 ییا ر « شفای هنشتا لاصفنا هبلط ییدنفا یمهف نسح . یداق

 فیرش یحروک نادا قوس هرلابلخ قجاحیص و لناط تعاس
 : یدرلشعا مورحم ندقمشوواق هاضم ٌهورف هد ین هجاوخ

 . رشود ضصع هراز . رتسیا املع مادام . رولوا بسا

 هللا کلرب لا ًانعت ءربخما و . راربروس ارجا یتاجما ید نمدنفا

 زر یا افایس

 دل. E اه د ۰ یدیا تاذ زابروق یدنفا هللاربخ نسح



 ا

 هس رل شا ننام . یدشعا لص ییماما ینکیا هدنارس هدنامز ح

 ندتهورحهممو . یدروک روا اشاپ یدشر دم . یدفقاو ندرحا

 ندس.قجایالوا». یدشلوا للا هنهحوت كناغ و رادع مرا وض
 اهد ر هدردق و . یدروسهتسیا كمثود ندا كهاثداب

 : یدیا عناق ندنش هننج هام ود كنز دل لاتقا

 زای بولک هحعالم ید الع نکيا هدنوامه یارس ژر

 .. یدشعد .مرواصر روس تافتلانهدنفاهسرولوا هلروصو .نوسهلبا

 نداملع ء یدشلو ییّقح یناشاب یدشر یدفا یصولخ اور

 دما ۷ ید راهرو رش ندنسهمتک هوامه یارس كه با

 ییلط یه كن هبلط كردکروا ندتعج ناخ ز زعلادبع مه . یدربلیدیا

 هاشداب لتمظع « هتشيآ ؟ یدیمشمهمردنوک راربخ یللو فاعسا

 ینح وا ؟ شمهمددیا ا ا يا هدنسلس راق یو

 زکر بوده چوو « ىلا یارس.نارود نک يک ماد لو

 ر هدنسهزادا تلود . یدالوق یوا ندو . یدشمرودود

 لوب قمصاب هتراماد فعض كراکنخ ء یک دی هر قازسلو

 هراس یرلکللاظ راهاشداب ء یدشع هللب دلر هلینهرک وا لزوت ر

 .یدرولوالتاط قوح یرلناح ز زع یللسب .یدرارو ولواهدقاقر وق

 لاح . یدراروسهتسیا یتسلوزو كنراتحار ندرلش زالوا رولوا

 هب و امه نام اکو یک .یدروسرود ی سا لا یدا هدیادىم

 کادر و رلت وا ما .یدرلشم ر دشالارق n اک ض ص

 هحشوخ یا همای روا یتسهلئسم اشا تحدم لر ا ناب ام

 ۰ یدمحاحاق



 تن ۲۱۹ تس

 كياشاب یدشرو یتتضو هتیراشادقرا یدنفا یصواخ یاورش
 همالسالاخ بش مظعاردص .یدشع الرتنانوق هرزوا قعالک | یرارق

 .یدلکد یک قجالیالت | ب ولب رس تفکر ید.ذثمریصیا ی راقادود

 ۱۳ باک هعب ۶ قرالوا هدنسافرآ یرلا اش. یلوع نسج
 ۱ سو 9 .یدشمک- هننسشزاق كياشاب یدشر .یدشمقح ندهط وا

 هللارمخ نسح یرایرمش ماما قلاس . ار یهشوشود اشا

 ندنکیدروک هاکلز وک هين يا د .یدیا یهثشن قرهلوا هنسکع یدنفا

 1 ا داال قردلوا هند یجنکیا . یدروییدیا مست
 . یدلکد تاذ و هدیسه اشاب تحدم . ES هنسه قرط تلا

 .یدشملو یناون كيە ادن هنسدنک یمعولعةباط ی هدراهسردم العا ك

 هنشیا ك هجاوخ هالارخ كما یعاسم كيرشت هلا تاذ ر هلو

 کف ع هدا شا قو نسح ؟ یدرماک هنشیا كمك هد بو هلک

 بو هلکید یرازوس رک وارا اشا یدشر هلا ا یدا

 . یدا یسود یا كنوع نیسح اشا تحدم . یدشتشیا

 كجهبمهلوروک شوخ . یدمادا ر یرا كنزوس اشاب هرکوص

 كتزژوس هدرلسلح . یدرکش هحهدایز . یدلکد قو هدیرلذ رط

 ردما دانع یک رک نانامریط مرلابق « نسهتسیا كعلوس هنتسوا

 . یدهدن-سلوا یمدآ هرادا رلي شيا هدیراف رط ینا. یدرورود

 كناساب یدشر محرتم لا ؟ یراباط كتىرلصخ ص مولع هاط

 . یدشهرد همش هلق كمظعا ردص یک . یدشمر دشورو یزو

 هحییلفارطا كناساب یدشر . یدشع و هدنرادص هوا اشا تحدم

 قیوسشت یهلط نوجا كم هرادص ندشاب یی « 7 اس



 بس ۲۱۷ تب

 كفرا هالکو صاخ سلم « هعامالوا معا ردص 1 یدشعا

 هدیسر ول وا مظعا ردص نک رورود بورود هدیر كیوک , ئور ودا

 . یدلکد قازوا ندلاعحا

 دا یاسا تحدم .یدلکدهدنلاكناشاب یدشر

 . یدرویدیا باجا قع ولو دفا رسا هنهل مدیدز هاشداب «هدلاح

 .یدقحهلوا یهدناف ندتهجهقساب نوا اشا یدشر هجوق « و

 هساا ندقعازق 11 ب یدمحاقا ر را هن دنک یاشا تخت

 E هلا هظحالم و اا یدشر . یدیآ الوا كجا بلج ىتنم

 كن هلط ناشییغاح بوشیعاب مدنک وا شا ید لیست

 قترا 6 هک كعد 1 یدروط یراسس لوت وعوا هعازوا ندقاز وا

 هبشا كرهک ناي هردس یزو قولوص ادا یدشر ۰ یدرارویدک

 نسح نار شراح هنسهروح یللاد ۳ ندهقس اب بو ۶ دشیکح

 8 هللو ر كجو اشا یلوع نیسح . یدروداب هب یدنفا هللا رمخ

 یلزوب قالبآ ندلوموک هنیرزوا یرلزوموا "شینک ندتمصاب ریغآ
 . یدروش رک .یرافو ایا احا هطوا + یدشلا هتیک و یاب

 . یدرونمهل وس یمرب

 . یدراکج هدک هتنا کش ضیعهنس ام ندا وق وا نو امه طخ هدیلاع باب
 ی ی هبهسور م ید زف قوح هه اے داب گی رس

 یدک هللاح هتسخ یرلر وای راک.دخ . یدروامادو وا

 ومس یدرد هلکن وب هدهلع تلود ٠ ا بورامح ندوا

 بولیدیاناشیر مدا رب یک اشا یفوعنیسح نالوا قجانای ینکلرکسع
 . یدشملقار



 بس ۲۱/۸ س

 ی هله ۰ یدزعا وفع قرهدووا یرابیسم « هسلوا قحوح

 ییریوزت كکب (رمع) ندنراروتقودنیام نایکید هنشاب یغانابیسهحیک
 او چوا هربص قرص ردق هنسیراب هحیک . یدلکد سا قحادو وا

 هد یدامبسش ۰ ید رلتشعا میل یسهدارا کرب بوک یرارواب نابام

 .یدشع و وا ی رلکدسانوتقرایوا هنزوس كعددوم ناخ زب زعلادىع

 قلا ینلکوک كنائاب ینوع نیسح یهاظ .یدرونشلاح هرمعآ یعضو

 اشا یدشر هجوق . یدروینوشود یمهلبوا اشا « قاب ۰ یدرویتسبا

 یس كمظعاردص .یدشمروص هاش ینوع قرهردشیراقی رالاقص

 ۱ : یدرویپر
 زردیا لصن یتسلثسم اشا تحدم ! مردارب من رولیرویب هل

 عناق كراکنخ هنکیدتنا كنا یرلشیا و نوت . مهدهشیدنا ود
 هبهسور هنر كنس ندنهدقا نوک ییا « کهسقاب . مربناص ینغیدلوا

 1 رولک مزال قاب ه یدمیش ۰ شلوا رداص یسهدارا یندعت

 ڍ یدروبروط هدر قلهروا كنهطوا « اشا یوع نیسح

 : یدشمر و باوج هاثاب یدشر یدشمحا ی رزوک لوجوک

 دونع «هحرک ۱ ۰ مردبا لومأم هدافتسا مظءنداشاب تحدم
 ههاشداب . ردهحهدایز ا یلب هل هدهسلا طرفم تاذ ر

 هع رزوا O ن مه هاب لر قمالوا فرط كح هنکح نیش

 ا نوش دن هل ایدنفا یربخ ؟ راوه ا مرول |
 : رب هک اوا هاا اوسم زکسەدا هوش ی هدوامه روضح

 ۱ اا: ود ونفس

 ناس .یدیا ی رووا لا n كياشاب یدشر مج رم



 ۱ ب

 تراسج هجرد و هدلاح ییدلک ندافم هحک هداشاب قو
 اشا یدشر .یدراباپ یتسالعا ءاللاب هاللاب نی یدروبرتسوک |

 ءدقحا هنس هو و .یدرونمهتسیا كمر دنج یاب یک تلبایهاشداب .

 . یدشع د <« قاط :هتناح ترور ٠ یدشلاق

 هلقللوسقو ىر ڈی كلنوك قم چوا نالاق هدنساروشكنوش
 قامز لاقا هد رث تورم افراز قد یدروسهتسا امر
 ,یدشمامر وص هد ؟ر ره ثالاح :هدب وحا ینسوم یر ند راتسود

 كنراشاط هطوا هدنسهباخ . یدشملعار لمهمو كورته هلرلهنس

 یرلقوتلوف یلزو قولوص هک فطام بتاکشاپ . یدشاوص ینر

 هدنماحا هسزالوا چه ؟یدشعا یا هنفیدیولو هدتناکش ۳

 شقق هنشاب ینکلروکنات كناخ ززعلادبع نالوا جاتح هنیدنک

 یدشر .یدرلنم هدا تراسج هاما راتیکی اباب همک دون .یدرولوا
 هاریخ نسح مالسالاخیش ندامار نادم هنسهمرو باوج كناشاب
 : یدشمر و باوج هاشا ینوع نسح یدنفا

 ییتعسط كراکنخ .زردا ضرع هحولبوط ؟ ماشابآ «كعد هه

 تحاك هعازوا .راردیا یثاح نفرات رس دحتم .مرلس هجوا

 . رورود بورود ۳ هدیادبم یلاثم هتشيا ؟ مملی یراو

 : یدهلوس هلروط یل«ګوشود اشا یدشر

 ؟ راردبا یمصت هن هدرا اقاب رون روک هلبوا لاح یهاظ --

 نک .مرناط یر ندکلسرب یاخ زر زعلادبع ؟ز یمرولسب لند دمنش

 یدننم هدنلیدس ریزو هدقدلو نامز بسانم . راللوق تصرف « را وط

 نیراي ےدن دوو ؟ زرایقاب هدمجو و راز زکسرناص . ردقو
 . زالوا مظعا ردص رارکم ناک و دی



E یی 

 بوی و یراکیلد نورب « شملجوک یرازوک كناشاپ یفوعنیسح
 - وس و سعود محرم 1 یدروباکید یا یدشر لقد . الخلا

 یاااوا هدنمعز قمردشواص یاکلهت كناخ زب زعلادع . یدرویلب
SSناب وط هدا ین هاط هل راک هدر دون .یدرل صهدنا تاتا  

 هاش دا .یدرولیووک رل هی اف كوي را کو یناشاب تحدم

 وغ نیسح . یدربنالشراق هللا هلط هدنناحا دسر هلو شک اب

 :یدشهروا هر ینغایا رب اشا

 ۱۳ لج ك قدهاشداب هتشيا نکسرابوسیا اس ۵
 .زرهدیاضیع نوراو .رول وا هلتحدم ناب وطهدنم | یحووا یهباط

 ؟ رولان اب ه هدزلوا روم . زر ولرکح ندر هسنمروس بیوصت
 اات ۰ اشا یدشر .یدروید مردار م و

 قلو یاسا یدع ددح رادرس « یدعا . زرهدیا E هلهج و

 نجع شاپ یدع . زر راو هب ون اه یارمم بول آ ۳ : م رتمسیا

 نوع نيسح . یدرویصوص مالسالاخش ؟ روتولوب هدهر تعاس و
 : یدشم د ساب

 یوا کس ریس باب تا 6 هع ول یربخ ندمجو اف

 ا هدکلرب هد را . زرهدا توعد بوالا و یخ و رد

 ندرلر ده املع . مزال لاحیعتسا هدشیا و . اک هب وب اره

 . رولوا ییهدناف قمامراو ارش لوا

 كس دنفاهللا رخ :.یدشک ین راهسلا یمسراتاذ اشاپیدشر مجرتم
  نوعنسح .یدراو یسهمح یللوف ا ندنفوص لص وم هد رص

 .یدقو یراناصش هقشاب ندقع غاح یاشاب یدبع .یدنا یمسر اشاب

 :یدشمریشاح هس رلاغ | ندنشاب ناو د بوقبج ن دنس و قادوا اشا یدشر
 ا
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 تولیوس مالا زک هسرواو هدهر . كلون یناشا یدىع ۷

 . ردیفاو زنکمهلبوس ود راکب یزس دیدج ردص ۰ كلک هارو

 . یدراش ربکس هفرط ییا ندر یساغا ییا كناشاب یدشر محرتم
 قره ارصف < یدنفا هالاررخ نسح .یدشع ود هادوآ هداشاب یدشر

 هور وک یناشاب یدشر .یدرویشوروک رلیشر هبا اشاب ینوع ناسح

 .یدشاما روا هنیحا اا یدشع ا همشسم ظعاردص . ید رش مص وص

 كمرتسوک یراا قلزسجازتما هل راشادقرا یرانوک كليا كننرادص

 . یدر وبمهتسیا

 كناشابیدع هطایرکسعرس باب هد وپ یرلاغا كناشاپ یدشر
 .یتیشع کر # ار و کز کلیدی ید را شام ات

Eیرخ ندنغیداوا راد رس  Eتدوع ندنساقنم .  

 نوجا كبربت ییاشاب ینوع نئسح یا یمیمص و مرح قباس ندا

 رس الباشا ء ندنسلای كياشاب نوع نسح . یدشمتک ننام اشا

aهجوق ددج ردص كناشاپ ینوع . یدرلشع | دیأت یغلدلوا  

 در عار اشا ی دع . یدراشهل وسینکیدنک هنعایوق اسابیدشر

 كره هلا نداروا « شک هنکو ا نیما هلقاق هتفیج شب صوصخم

 كناشابیدش رندامراو هب یرکسعرس باب هلبای رط ( یشو ناجم (

 هغا وق اشابیدع ءارکو صهقفدنواندک دتکر اغ | .یدشمشوفهنعانوق

 < یرادرس قحال و کت رس قلاس اما یلوع نیسح . یدشلک

 تاذلا قره الاصراص یرلناوب دص اٌساب نوع . ید راک ن رگ

 یيدتسا تمرح قوحاشابید.ع یدشما یو واق هاب رالا .یدشمشوقه وق

 هوب كاا ین وع ناسح «هجتوز وکر احا وق دک یشادزا ر یسا 1



— ۲۲۲ — 

 ف وع ناسح «یدرلشمشو وق پو واند راز وکو زو كتر ر یدشاراص

 9 : اسا

 . یدشمالقوقبو وا ییاشاپ یدبع هيد مدنفا ماج مع یاو

 ا 0 رکسعرس هدننرادص كياشاب نوع نیسح اشاب یدع

 كناشا ی وعیسح . یدراشعا قاشا هدکلر هنملع ناخ زب زعلاددع

 ارکو ص ندکدر دروس هیلح Ol ندی زاداف یهداز فاو

 : یدراو یرادصقم یزک هدقک اب اتاق 1 EE ییاشاب یدمع

 یماقمم اق ع رس هداشاب یدىع اد و مظعا رپ ۱

 .الیالوق تیاغ كنهمرو تیام هنیدادبتسا ثهاشداب و وا

 ته رح هیاسأب نوع شسح 6 تی اشا یدىع . یدشع وشود ییفحهش

 لس هسالوا یراسح تنه و هعدق قوقح هدارا ۰ یدراو یتاعر و

 ۶ یدرماص یادنام قر یا كنسیدنک اشا یوعیسح

 . یدرلشم ممصت ینامر دلاق ندابروا كرمدنا لاصتتسا ۱ ۳1

 ناطلس تح ۰ یدراروهتسیا كا لاصتسا یک یتش رب یهاشدا
 . یدرلشمهتسیا كم |هدافتساندنسهمتک ههحیلماح لواهنسییا كز زع

 افص و قوذ كرەناك| بولاق هجک چوا نوک چوا هد اجیاماج راکنخ

 ربخیجرفتو انا نوعنیسح هاب زابتعا ی.اوا مافعاردص,یدکچهدبا
 یهحیلماح هلت وق راداق یعوزل «بوکج هرانکرب ییاشاپ یدع.یدشلا

 هداشاب یدع . یدشعا هش یتسهما قو ا زب زعلادىع قراراص

 یوعنسح 1 یدقجال وا رکسع رس "تلاصا هدهحش . یدشلوا یضار

 نوجا كيوب هاش یدع نالوا یتفتم کسا ریشم ا اشا

 . زانروق اشاپ نوع . یدشمیا لرتت هفمجا ینسوبق قاقو.س هلبرللا
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 تم ۲۷۲۳ بس

 كد رح ی دسح كناشا یدع « هتک رج و ۰ یدرگسعر یلربدت و

 نوجایوع اید ۷ ع اسا یدع . یدشمهتسیا كم هجا

 كلرکسع رس اما . یدشلدبا رادرس هحرک . یدرو ووا ندنماقم

 : اساپ وغ نمسح . یدش یلتاط هجامساب

 .ردررقمنمامرا وهنوناهروضح . كدرازوک ینس . ماش روم

 مس هلتس ونع اشا یدبع .یدشعد ۰ مدهتسیا یعولو رضاح هو كس

 داداق هرذ یناشا ینوع نیسح نشت گیل نکس شم اب را

 یغیدلوا نکا فا وب نیندنک كناشاب یوع . یدشماع اقص

 . یدرویدیآ رده ینکج همهشش کوا هسلوا لصا . یدرولب

 یش تعا ر . ی تلاضف كاسكو و كو و قوح

 كياشا, ی وع نیسح زا ی اشا یدمع ؟یدریاسهرتسوک ریزو یناه

 : نشو ما قلا

 نر 0 کوم 0 ور ي تافتاهدلاح زمشیدل وا یال تس

 .. یدشعرد . مرودنا تعاطا 6 | زک هسردا هدارا لصا

 ناداموق چ وا ۳ یا هدتل ودود ۰ مرویلم .ردار ص وص »3

 تلود مامژ ؟ مه هلن ۲ رد هر ین ریص هل رکسع ء هسل وا اهد

 اس مهعا هنهادم « هک كس رار هحونا . ردهدالا رلزملیب د

 . یدرویهلسس ندشاب نازارط اشاپ یدشر مجرم مظعا و

 موزلهامقبح هیراقو اشا نوع .یدروم ربءاح ییاشا نوع نبسح

 7 یدشع هل وس ها ا لب د ندهمروک

EE.اشا یدع کا ۰ نوسلیروم تی رشت نامه ۰ رک تقو  

 : Bb هواه یارس هح رار . رابدلک ید



O 

 هسي هدر . یدشمرو قح هباشا یوع نیسح « اشا یدشر

 یاهجهاشدا .یدمزال قمراو را هنونامه یارس .یدقجالوا ماشقا

 كع ز نع ناطاس . یدراو یرورض قمالاقاب ندامروطوا «هرقس

  DYلوخشم هلا الکو بو اباق یساہشا قرازو ینتحار لکد نک

 هکع . یدرباللالج كرهرو وك هرانلک هنترایز هدکع . یدنمهلوا

 هد یدنفا هللا رخ . ید ربث هل دح 1 ماشقا كرلمادا ییدعا توعد

 مالسالاخشو رکسعرس هلمظعا ردص هدراشید ناهید هی قو وب

 هدیسیه ۰ یدرویلپ رب د هلکب تا جوا رضاح یلرک !قاجاصامریص نوجا

 :ه یدنفا هللارخ نسح اشاب یدشر . یدرار وواو رضاح هنگ

 مالسالاخش,یدشمشود هکوا هرک وص ندک دید .هنیا ماجوخ یدیاه

 یدع هلا اشار نوع ناسح . یدروسا یرلنوون دص هربص یدرآ

 ۱ او هدیرواپ كاشابیدبع . یدراروشلکب هدنشیدوبق اٌسای

 وع ناسح و یدشر . یدروسوط هدد دي 4 كرادرس « سیاس

 . یدکجهدک هلا هنارا مالسالاخبش . یدشعالرضاح رات | هدهرلاشا

 تد ارکش ضرع بوقبحهروضح هدکلر قرهشواو هدنو اه. یاربس

 لو یرغود هننادیم دیزاب یشاب تا ندر اشاب چوا . یدرلکجهدنا

 ا ا كرهنم هنسابارا یدنتا ةللارخ نسح ۰ یدراشلا

iنا نو اه باب ) هدتعاس ناعم . یدشعا ( هیر 5: ین  

 .یدرویرو یدنفامالسالاخیش هدنعاص كي اش اپیدشر زی راهمشواوپ

 )هد رخ بوهنکبح یراعوق قاشوع زا ندنسوبف میام

 . یدرلشمهلرابا هنسهر اد نبام

 .یدروسرودهدقایا هدنشاب نهود م صر كد ظفاح ن رق رس



Oاد ال  

 . یدشلوا یربخ ندنکحهلک كنراشادقرا هلمضعاردص کناص

 بوشالماللسهحم رآ هلا یسبه . یدشمنا یرلنهو درع كرههسمواوک
N 

 هلایخ ینغج هل روب فیرشت هجولپوط هلو . هااشنا ردریخ
 راش روا هشیدنا هن ؟ یمقفاوم كاس رع ءنمدفا . هلدنمروتک

 یدشعد.مهدلاح قحهالناح ندقایم یو .رده ؟ردا نایرح

 كيدقوح هدنلصا قرات | عدا ۶ یرغود «یرلیا اشا یوع یسح
 : یدشعد هلسس

 1 نوسهلدیا هو دز قترا نوسهعا ادخ . قو راش رب

 بوروس زو ه هنع قحا ۰ زما راک نالف تع م و ندیو

 . زراید كمما تار ضع

 .یدشعل هش ندنسهک هارس یرزواماشقآ كنالکو كب دمت ظفاح
 هحوت كراکنخ هرم هت سلا شمس قجایالوا قوح ر هن كيهبلط

 : یدهقروق ی اا نط ی رکدتا لاا و
 ناطلسهدلا و . یدروسارود هدر ندشدح هدراقو ناخ ز زعلادىع

 تیدعت ی السا قره اللوب رلربخ هدرا یرر « یرندتعاس ےوا

 یرک قاا ر ندنرزوا نمودم انرقرس . یدرویرود بودا

 لامتسا یی ی تماما روم دن
 كن رق رس . یارو رلاشاب . یدشع وئوا هسنده . یدرلیاص
 ۶ اما ی وع نیسح ندهمروک موزا هنوعد

 طفاح . یدشمالشاب هیامقیح یرانولدیم « هيد . لهورو بس
 نسح و یرلاشا, یدع « و نیسح هلا مظعاردص < كب دم

 هنسهطوا راظتنا غاص یکهدنشاب ینولاص لخدم تل | یبیدنفا هللاریخ
۵ ۱ 



 با ۷۴ دن

 .یدشمشوق هتسهراادراکنخ كردبا زای هدعاسم « ءرک و صندقدل [

 مئاهورهوج بور دشیکح قوبج هدنسهطوا یعاسم ناخ زی زعلادبع
 . یدروبردشهلزو یرووا ندنسیدوق یدید هراح ر یرلاغا
 كهاشداپ . یدشمرک ه یرجا كردا زاین تصخر كب دمت ظفاح
 بو اننوا كن رالافص ینیدلقص كناح هدایز . یدشملیاح یرلثاق

 ۱ ۱ : یدوولوا یللب ندنسهمشهرتست

 وت. كدروتک یعراربخ یکی هسقو . ظفاح كاسرتسیا هه

 . شفلاح یسهوک كناک ورا . مروروط رریدشهلزو یرابرع
 هرامدا وب . راربد رایدروشا رایکكن | یندمئاه یعابنا مشاه موج
 ٩ یماور . زروروط ردبا قالاصف یخد هدزعوک و ؟ مملی ىلا هن

 ۰ طرز راش قوح هدارس . یدشمرشاش ابرق رس .یدشعد

  ینتسهلج كبار ص وصخ هرایجنام هلراهنس ردقه هج راو هکلنیرق رس
 :یدشهمتنشیا بوروک ینس هلو « امایدشملوا یجنب امشاب كر هديا مطق

 ا ا هنارکش ضررع كرالوق اكو . مهاشداب

 1 یدشعا لا لدر و شعد . راردیا

 ۲ ؟یدرمک ییدد الکو كن رقرس .یدشهرشاش ناخ ز زملادعع
 . الکو یناه . یدشمهلدبا تئارق نوامه طخ هدیلاع باب اهد

 ۱ هد ظفاح هسقو ؟ یدربای هلک ت ارکش ضرع ندەمشەلر هنماقم

 ا ؟یدراشملک هضرع یمیوا « هدیدراو راش ینیدلوا هاکآ بولی

 ۱ ۰. یدشعد . ردبرق مامتک همرح .رانوسلک . ربعاح « راو سس

 . « اشاپ یدشر دم مظعا ردص . یدشمشوق «یغاشا نرقرس
 | كىدم طفاح . یدرویولوت هدهثحاسم هلرلاشاب یدع و نوع نیسح



 ےب
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 ..یدرلرو قاب هنیزوب كکب دم ظفاح هلقا رص ندر به .یدشلک هنس رانا

 ,ىێدباب کشت ۰ یدشملوا ماشق | ؟ یدشع ده ناخ زر زملادنع ایع

 .ندنراهلک بودک كرلاغآ یلشالت ناقي یرلهزوا یهدنولاص هجوق
 روللب . یدشمرارف ییخ یرلر دک و نولاص . ىد

 .,قاسدمآ رب نە زکب هامسمالع هغلا روا هحقدلقای رشکیا رر رلءز وآ
 هباشاب دش كرەدىا هلحع نرفرس . یدرولسا

 .نامه . رارتسیا كمك هنونامه مرح .راررو هلحع نمدنفا

 هزر, كندا هللاروخ سس اغا يدخر - ری ا لو

 .قراکنخکلب رای دب هسا اق چک زآ 2 یدراشلک هدنتفو ى. یدشثا

 .یتا . یدبایلریکس اشاب وع نیسح .یدقجهبهمهلوا لباق كمروک
 رس قباس . یدرودللالخ ین رالاقص ناراغآ ندقوح هل راقمراب توک

 قالراپ كنسامروفینوا یمسر هللا لوص .یدقو یسهثشن كركم

 : یدنا هللارخ نسح مالاس الا خش .یدروکو ییس4۸ ود

 .هب واه روضصح . مهب هلک أ هدومب . الا ت۸ سام كع هک ۳

 رااشا یدنصا نوع ناخ < یاسر ید هد کوا هيد نا

 .لو . یدشمشود هکوا اهد كب دمحم ظفاح .یدراشمورو ندندرا

 ء رلید | تا ساق نوا نبام یسه كنالکو . یدرویم رتسوک

 .نویدم . یدرارویلی یناردقنرقرس « یرلر قجالیقبج بولپریک
 كي ربت تول أ ی راشادقرا هلءظعا ردص .یدشع الاربص رلاغا هاب

 .هن لاق . یدرویلکب یتسالکو کی هدنسادوا راکنخ . یدراروییدا

 ..یدشمهلمسرس بوااو یر ندحاص « رزع ناطلس ؟ یدقج هلوا

 . یدقوب یلاح قجاروب افق بوشوروک یو نوزوا هلبا هسمیک



A 

EE "هلرهراج نران هدارسهرح « هک ی دروبلوا نوک چاق هتشيا 

 روتف هدایز ندیرلشیا اسد . ید شملق مورح ندکمهلبا قوذ بولو!

 یرلکتا هدرا زاهد وسوق . یدروسهتسا یشر یناح ۱ یدفمرتک

 یرازوک یرباق یراهراح راتفرشوخ ناشوحوابوسزک قربادرشف"

 نکيا زمتک هدنلو هرزوا لاونم و رلشیا . یدشلوا نمروک" < *
 یربخ یدورو كنالکو ؟ یدقجهشقلق هیاعاح فک بون هلشبنج هد
 ندیدنک قلطم . یدشمهلا تسوا تلا بودا ناشر نوتسبیننهذ
 زکلابكمظعاردص . یدرویدبا مکحهننیدلوا راش رب نالیئوط یخ"

 یدک که سلوا راس یلزکندنسهمر دشدقاط یع رلاقشابهنشپ هدیو هک .

 همش وب 2 ید تا  Aكالهدوا ىلخ <« ر ها ی

 .یدلکد یک كج هنلک زاو یالوق . یدش لناطقلهاشداب . یدشلوا

 یدرویزکب هرایکلت زانروق نهنیس هتسهقوآ ىلا « انرقرم .
 لک موون هعفد كلبا دنر اشا . یدشمرک ه«یرجا كرهنکح

 ُم یدشعا سح ینیداسوا

  Ebرا زاک ندهب 0 بد  O 6مهدوک . زروروط بولکب

 ی راد هسهلکب وا یسهراد راک هيد ؟ رده یرلکح هد اقای.

 یدرآ ا ارام كيج .یدشهتسیا كعاراطخا یتسالآ هروضح

 هلمظعاردصاغا مشاهبحاصم شاب .یدشمقبح بود هل رک هب وق ند هم ود

 ارق رس . یدرویشیروک :
 به . ياام رس و لو قرهالمالس ینالکو هيد . روا

 .یدهدک والا اشاب یدشر . یدرلشلوا لخاد هواه روضح ندر

 رااشاپ یدبعو ینوع هدنلوص .یدروی رو مالسالا خش هدنسیرک غاص»



۲۷۹ 

 .. یدشمر وطوا هسرزوا یعولوق عصر ز زع ناطلس . یدراو

 .یدشمر دشهل ر این راز وک .یدشمهمروک موزا هاا دل هلسیدوحو

 اداب یدشر . یدرویقاب ههطقت ر هقتشاپ یک شمرویمر و تما
 اشا ینوع ناس .یدراشغمانارکش شرع یوبهلکتا داسال هل
 ف رپ ا ناغ رم زعلاد.ع ۰ یدشمهتسیا كم هلک-تایراکنخ هم ربا

 : یدشماشفوا ی زوموا عاص

 -هسنولو هدنوب .یلاح وكدروک . ژرلکی تمدخ قدنس .قلق
 .. ردشوخ کوک ( ندیدبع) «ء اما ۶ یدیمرولوا رنو كاا

 ؟ ایم دل هحا زوک ندنمانعا رکسع هنتمس هنردا « دنمدرد نوسهلم

 یفیدلوانونع ندندنک هاشداب .یدشمرارومیزو كیاشاب یدبع

 .یدرویوشود هحهقشاب زا زعناطلس .یدرو هتسیا قعالک | هلا اعا

 .یرلاشا یدع و یدشر هلکمرتسس وک تاقتلا هب اسا یوع ناسح

 هللارخ نسح . یدروهتسیا ققوص قاف هنرلارا بوردنافصق
 : یدشعا ماود هاشداب . یدشلاق کود یدنفا

 .یدرولبقیص هدهاتسا ردنامز وایخ .كدتا رادرس ییدبع

 نالوا رکسع . نوسیوق هکود ( ییرادروق ) هدرلناقلاب نوسراو
 ل مهدیشیا ونک رب حایص . روشاراپب هدح زس

 (دیمهحیلناط ) نالوناتسا نوحا اشاب یدىع یمهداراكهاشدا

 ی رازوک بوقاب هنک وا اشاپ یوع یسح . یدریلیاص هدتیهام

 هدوک هتسوزراو فک الا « كلا ز زملادبع . یدزوسر دشس رف
 . یدیا نام ها یيدهتسیا قعاب ینکید بد كردبا کر

 .قج هل اب یریغ ندکم هلکنآ یراکنخلردا رات ندو هاساب یدبع
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 هج وق . یدتا اار ضر ص هر ه هلکتآ یاش دا . ىیدشمالاق ىش

 قحآ یتسهلئلسسم اشاپ تحدم بوروشود ینسهریص رب اشا یدشر
 صا بونارواد كت ززع ناطلس . یدقو یراسج . یدروهتسیا

 ینیدردشوواقینّرالا مظعاردص . یدشمالغاب ی رلتربصب قرەبای عقاو
 مرای . یدروقاب هلجوا زوک هاشاب ینوع نیسح ناقاب هنک وا هدلاح
 . یدلکد وا کناص یوع نسح ناتوط بولا هدقانوق لوا تعاس-

 . یدروبرود مولظمو یتعاطا یک یزوق ۸ ید شمار را یزکب

 اهدزآ اشا یدشر . یدشه و 1 9 یدو هصق لاباب هننرازوموآ"

 نسح ۰ یدکج هلوک هلا ههقهق قرادو وا ینغیدلوا هدیو اره روضح

 یيدشهرتسم كنرللت لاقص . یدشلووط قطن كندنفا هللاربخ

 كج هنلیوس . یدرلشمصوص هدیرلر زو و هاشداپ . یدروبلحهس.

 € هاب ند ر8 ف ا ظفاس نارقرتم . یدزازفامالوب زۆس
 ندن اع وق هنطروف ر « زالوا ه رولوا ه . یدروشاب هلي هنفارطا

 ؛ ید دجاج وت هماشاب یدشر نزسک | ناخز زعلادعع . یدراو یوخ

 هد ؟زکسرااب ه ا ۰ ماقاب . شمرتسیا یزس قلخ
 قلطلت :یدمدا شم ننی وک اشاب یدشر او هو یا

 2 نادهتکن اتکی هدقلباوج رضاح بولی ینتبګ یزوس یک دیحم

 ۱۳۱۰ ییشارق ا یخ دیا نازو چاش
 «یدشمهمکک هدقمالک 1 یغلدل قص یر وشا هب راشیام م ولع هماط ك باخ

 ردقوا كم | سح بو ود یو ؟ یدیلکد هدنادنم یلاح راز 6

 ۳ ینلکوک ثهاشداب « اشا یدشر . یدلکد هلس لعاب هب کد ها

 یرو ع نعرق . یدمزال هنهادم هیاخ زر زعلادع . یدرونسیا

 : مظعاردص . یدلکد زاح هش کوب . یدروشسیا صبصم ۰



 ۱ را

 طرف زمان راهپشا ؟ نوسلی« یز قلخ . نمدنفا ولتک وش
 یاعتزعر نامه ؟ یممدح كمهعاریده ینغیدلوا لر یراهح و

 مالسالا خیش.نوسرو ون ناماکهمایقلا مون ىلا ینهدنفا زمهاش داپ ولتباهم
 : یدشمر دلاق هسق یرالا قرهتربص هلا ایر یدنفا هللاربخ نسح

 قره وقوا فی رشصالخا ندکر هم دءنملسر لادیسةمرحم و نیما

 : یدشع ادلربم رارکتزیزع ناطلس . یدشمالزا وبصیزوک و یزو

 . كدرتتک نوفا ف١ شمهتسبا یرازمس قلخ

 یدنتاهللاربخ نسح .یدشمشلیا همالسالاخش یزوک كهاشدا
 نا یزو اف معاد نو توا غف شر ی
 یاو رک اوج ار ج دشا اغا یر هل یر
 هنک وا بز انا ها یدروبلس یر ندنکلیدنفا یهیدلوا

 ها یدشک یرلارحام كلدهعیو نحک لوا هی ا نوا

 هجاوخ هللاربخ ناشاواص ههنا اعد بوجا لا هدنسشراق یدمش
 دهعیوءهدنارس ؟یدنا مرو عاب هلو ییطهدلوا هتسردقو ید نوا

 كوك نکیا رحک ناخ زیز :لادع یر ریس ی راراود ییسهرئاد

 قره ایل وت هعف د چاق ؟یدیا یمشمهجا اعدند الا بو ر دلافلا هزو

 ءاشداب ناخ دیحلادبعیم رکمردارب نامزوا .یدشمهتسیا كمربک هزوک

 .یدروینولوب یماما یجنکیا كدبحمناطلس یخد هجاوخ هللاربخ .یدا
 لرهوروک یک رسا قلاوژ فلتسیدنفا تمعتلو «نکیا- هاب و لاس
 یغارا قرصا نوو رس لک ی هلاسم نالوا یا عق
 كمرتک هتخبشم اا ر هامدن هلو یدمش هتشلا . یدروشسیا

 راتقور ؟و یدبا یلاح كجهر و بارطضازا . یدشلاق هدننرورض

 ناقار هداکلوک یلیعامسا هجوج هدقلبراتوس نوجما قلوا مامارس
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 هياط هو رف هعفد اکا هنفالخ نواهیاضر تام « یدنفا هالاربخ

 ۱ : همظعاردص زیزع ناطاس . یدروشوواق

 ؟ كسمریلس نس ءرک ر یسیلپا یلتفایق یفوصو .اشاپ قاب
 بوحا هام لایا .یدرروط" ر دهزوک یلو ماد دا ره

 .یدعا . یدراغر دای ییتمعل لو ۰ یدردیارلاعد هزمغلهاسدا کوک

 ۰ یدکجهسد : هرک ر نس «الک | . مزهدبا ماللسالاخش یمادا ود

 نیسح یزو هاشدا . یدشعوقود هنناق هبنروا ینلراک ایر كيهجاوخ

 اشا یدبع . یدروبقاب هر عا یدشمر وهح ابا نداساب ینوع

 ۱ رپ داد یلهشوشود
 ثهاشدا «هدو .یدشمهمهتسیا قعروطوا یر ءزیزع ناطلس

 ۳ ر رسولا ياالوا نونع ندنرابدنک ندیوک  كلبا

 رو راکت . دمت ۱۶ شعرا یسههشیدا كناشاب

 هداج هلا رس .یدروی ر دتک ه ینا ندا ی راقج همای و وط هدرادتقا

 مقر هدنباجما یک اشاب تحدم هدنرالا لاحهمم نوجشا كمليءهديا

 . یدروبلک ۱ ینیفیدلوا یرلجابتحا هاذ ر كج هل هر دیالقایا ییلخ

 یدکج هبمنکح ندقم ولوبهدماحرتسا هنهلا څا تحدمهدهسراسرت هاش داب

 نرای«هاشدا نروک شوخ نوکو .یدزامهلق ورد هقشاب هدنرادص

 هدیامزوا.یدرولو بوارا یاشا مد دوم قلطم نوکر وا هسلکد

 : یدشعاح ی راشاق زیزع ناطلس . یدرولوا یک ندشیا شیلا

 یتددلاخ مج یلزو قاشوع کەدر هللا حوا كنسراقایا .یدرومقابهنک وا

 هزوک زوک اشابیلوع نیسح هلااشا یدشر دمع .یدروی ری دشوترود

 .یدرلروسدافشک بوبوقوایب رادصقمندنرازوک ك نر ر .یدراشلک

 رت سل كد ؟ راوه كج هنیکح < هلوس « امرود : اشا ین وع نیسح



— ۱۳۳۹۹ 

 . یدئرس قوج یشقاب . یدرویقاب هنیرازوک كمظعارد ص « یک
 یدبع . یدشمردشوواق هنک وا یی رللا یدتفا هللاربخ مالسالاخیمث
 . یدروشص یراشید نو هلدهک هراز ی رلکح ندنصرح اثاب

 ايو

 .یدشمهمهربتک ینک وص. یدشمهلهکک هيس دء مهاشداب ۳ 11

 یوع نسح . یدحا تور دلاق یرازوک هلنمظع ناخ زیزعلادع

 : مع داش اف رءرک هبارا هلبسادص كيدو نیلاقاساب

 . ردراو نمزاین هجهقشاپ هدنددص تیارکش ضعءنمدنفا
 ... هک ردنا ماحرتسا ندمعنلالوی اکاخ

 شابهلثالت هی رجا .یدشمآ)اق تف و هنس همر ی روس رهن

 هاشدأب « یدراتم را ها یا هدامملاراد ها ها اغ ا
 یدناهیهوح ؟ یدرو ولواه ؟یدراوه .یدرلدمریشاش یمالکو هلا
 ۳ نر یزوس ء اغآ ماه را یدمادا ر 9

 مسلصخ ر نکیا هدیونامه روضح ارزو .یدیا یمهمردش یارسر

 را شمهلدشیا بور وک قلادبودرک هس ه ی رجا

 كیدحت ظفاح .یدشلورغودند ر هلقلسةهاش زیزعناطاس.یدشموم

 ۳ ناطلس هی ا كنساغا هداعسلا راد هل | بح اص رس

 قااروا هبخو یالک ۱ < زدرزاو یک دلس تلا یا

 . یدشمرو تصخر هيد ؟ روشیراق یعدشاب یک

 هدكنىدرد . یدرار ورود یکم الحبم هر یرلقدل وا الکو

 كنتک رح هلط « نا Ge ناسح . یدشاک لایحا كيزو هناقع

 . یدز رک را ندنساع اباد هل حم 7



 ب

 ا یراکتقا تقلا یدراماذآ رسمرج و ينك راحتي
 .یدیاییبط نوناق قمشیراق قلطم نوجماقلورود ! یدقینالو یرب
 هنر لوبناتسا زمسهزاج « هسایالطاب ( ووتشش ) ر ندهشوک رب

 ۱۱ ۳  یددمااعالس یک ص ناتسرخ ءناملسم . یدزرک
 ندنرلمرحم نکردک هنغانوق كمظعاردص ینغیدالق حالس یی و یسا
 راراب هثیا هدلوساتسا . یدردقم تکالف هسیا هلو لاح . یدشع ود

 بو وارا مشاه ۱ یدشلردنوک هددحرسیسه . یدقو ا

 : یدشعا ضرع هلاحه

 نونامهیارسهملط ۰ رولوا قأیآ كوا كرللوق املع « نمدنفا
 روشهلکب هدیعاشا یرلواشاب وللب . ردررقم كلك هنهاکش

 یدشر . یدک ود هنعوق نوم وافوک ینر كز نع ناطلس

 كيحاصم رس . یدراثمالحرف بوهلشدنک رلاشاب نوع ناسح و

 هام « لوا تعاس ر « تاوذ ييدل وس ی راکدشهلکب هدنعاشآ

 نا هننسأت لإ هصاخ ساج كناشاب تحدم هرودک

 . یدشغرا یتراسج كناشاب یدشر .یدرازامالوا یرلهقشاب ندراللوا

 نوجما ییدهملس یارجام نجک هدنغانوق كمظعاردص ءاشاب یدع]
 ول یدنفا هللارخ نسح . ید رها مدار ندز نم نا

 ۱ ۱ 0 ءا موج . یدر هتقاب هنفارطا
 هزمهاشداب . رلروشهلکب هدنسوق نبام ء نمدنفا هللاو

 هرده ورک راهتخورب یسهلوتمزامالک | زوس .رار د .راوضرلکجهیىد

 وا یتسهکح هاشداب . یدشملسک ل تک كناترق رس

 مدا ۳1 اشا یوع لا 1 یدرویمقبح یسس هدلاح ييدهتسيا

 : یدشم هلب رلیا



 نشستم

 :E اف ] عدا قة یو مهاشدا 9 ندا نامش

e۱  
 س یک نزن راقس تک هود ۰: اس کک رک

 ؟رده یرلدصقم قاب .امارب یاشا هدنس ظفاح مه . كسرولس هلک

 د یادناموق هصاخ . كلاص ريخ هندلارع فسو هج ورک

 . نوسل | ه هظفاحم ینارس هللا للخ

 طاح ارق رم ؟ یدشههلرک وعود هب وبا اشا یلوع ناسح

 هل سس كب د .یدشمملاق هعایا هاشدام ام یدرو ورو ندناقرآ كب دع

 یدروسدنا هدارا

 ۳ ی رلکدهتسیپاه ۰ مردک همرح ی ۰ ورود ن کیا کیک

 هو .ردقو مغجاای هقشاب یربع . زکیردلس بودبا قق لەر |
 . رانوسلغاد هج رل بوپک شوخ . مردبا وفع یراقلخ ات
 هنس راقالوق ۰ رارر دشیراق طاح كدەلدميا ۰ رولقیص معاح هداز

 . زاملفار هنىرالناي یرلکدتا . راتوسادیا بوک هجوبا

 هنزوب سرت ندنرزوا كيشا اش یوع نیسح هلکب دم ظفاح

 نسح.یدرلشمهلکیدییراکدید كراکنخقرهالغاب لأ بونود هی رک

 ۳ كرهدیا ان ندر یدنقا هللاربح

 E ی رلاوتف نامه . رلندسروم تصحر ء شهدتفا

 یاضتقمر ران الواقایا وا . ی و ردبلاح ا جورخ

 . یدرویرو وعود هلسوق یسراد راکنخ زن ناطلس
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 . یدرویهردنک ىجا اشاپ یدشر . یدشلآ ar مس
 نلک هوف . لک هنساقرا كکب دم ظفاح اشاب ؛ نوع ناسح

 هماللسالاخش كرهود E O CAE ۳ لو ههاشداب

 : يدشمهلسر قرهقاب ترس

 ردیا قازایلد هدومب ۰ زرولیب هدز ین 1 . صوص نیس ب
 . كسرور وط

 ۱. يدك اهوا یا ىدا هلارخ نفح

 هنفرط یسهحعاب شوق بونالود یرودیروق كج وك قراقح ندوف

 . یدشمرارق هعا قلاتروا . یدشمک ندنکوا كراناو دم نالیر |

 راک .یدرولکح هنسه راد مرحهاشداب . یدهایس مس زهر

 ۱ : هافا یهوح

 کی ندهملکا ین راکج هد . لاف ددر اشاب رکسع اولس سس

 . كسههعد مهری تقو نیقاص . مرهلکب هدنرادز نعهدلاو . تک
 یر رکید هلمظعا ردص . یدشل دیبا ییدید . كسراعوا هضع

 هنک وا كناشاب ینوع نیسح كب دم ظفاح . یدرلشلاق هدادوابه

 ی راناکماح نولاص نایدب اظعوقره وقواهلاقم هدرلناضمر .یدشمشود

 شید .یدراشع|یراناوید نهنسا هنسهرادنبام ندلوق تردالرهک

 هدهشفانم بودا هاماش . یدشالیوط املع ردق اک هدلخدم

 یاورش.یدرلروی ردشکح ینسهلئسم اشا تحدم . یدراروینولو
 ۱۳ اقا یوع یخ . یدا هها ها یدنقا یصولخ
 رازق . یدرویرود یلهجتوشود كب دن ظفاح . یدشلوک یرلزو
 ج. گولاص . یدشمهمءدا تراسح هفمشا اب « اف | ره وح یسافا

a Fo 
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 لهسکو ب اشا یلوع نیسح . یدرویرود هدنناي یرلوق ناودرح
 ۰ : یدشمز وص هلبس

 ؟ زکیسزراید » . رار زوم مال نمدنفا . کیلع ماللس
 ا ماشاب رکسع را مرومأم کم ءرکوا بوالک | یزکراکفا

 هد نارق رس ۰ یدراشع "البوط هنفارطا كياشا یوع نیسح «راهجاوخ

 : هلرارح یدنفا یصولخ . یدا هدن رلذ ای

 ییامت زر ٠ زردا رلاعد تشو زور هضدنفا زمهاشداب

 لع كعدن دونم ] . یدهلا بصن كمروک هراز ید یران وکو
 نات رتساندنهدنفاتنع تین لو « یدعا [ رویتسیاكعد ییرلنوک
 7 رالک | ندن شا لود 8 اشا رجب هک زدب دتهح لوش

 كمهدافتسا ندنآ تلود و ,نوسلبرویب غارخ هننام الک و لعروزو
 راز . راردیا زای یون ندنراهاشداب مواع ةباط . رولیروک لومأم

 تیدوبع عفر هیاکاخ هحنساوحف لیصالاک لک ولا . ززئاح ییراتلاکو
 . یدشعد « زرلیا

 ا کا دک ورک رخ ید و

 ؟ قاب یعرلرتسیا نمدنفا زمهاشداب

 .یدیا هاب یدصقم ك ۳ ما یدرولیوس اش ها ی وع نیسح

 كرءر و قالوت ه هر واح ندقح ا هدایز هدر وضح ك ظفاح

 .یدروتسیاكمر دششیا مرهوج یناغ !هدامسلارادن هلکیدی رایدنک

 یاورش .یدکچ هر دشت ههاشداب یک ینیدلوا "ی راقد ود اف | یهوج
 يدر و با ي
 ترا ا وک و اا عدم رار ال



 رد ۲6۳ تب

 هدنزوس یمسق املع . درو یرارق قمام | مد هیاروش نداروش
 بوصاب هتیرزوا نمرلهزانج الا ۰ زکسسروام انعر ینیدلوا,قداص

 .. زالوا شيا ولربخ كب . زکسرک

 دمخ طفاح نارقرس . یدرولوک» ندنلآ قہ اشا یلوع ناسح

 یراصخ ص م ولعةبلط . یدر وی رک بوریصیا ی راقادود لب را ید تب
 هد وامه یارس . یدرلسشل | هزوک هلی یعولوا . یدرل. ناماب

 ندقع ابی راکدید .یدرلرویلیوس هحقبح !یرلنلک هن راغ نداقروق

 و اشا یوع نیسح . یدقو هراح هما

 .. یدشعد . كياشوواص هفرط ر ندارو . هدا ن دیش

 E ا هارسمرحلواقای ار ین رلکدتتشیا ٤ یهوجیماغ ارازق

 ... یدشلومو هرو ار قرهلروقق یک نامود هرق نوجا

 . هبورود ناخ زیزعلادبع ۰ یدشملیکج هنر یر مولع ةبلط
 هقسشاب ۰ یدرتأتم هدایز هنکیدتا ادف یناشا مدن دوم نکرورود

 رگ كل. هتف وص جوو ارب ؟ یدریلیهدنا هب بودا تکرح هللر وص هن

 «شل روک یرهعردتا بور دای ی راکدهلىد كرهدیا دیدم یتطلس

 هنناسوه یفاط قاي ا هاشداب هجوف صوق . یدلکد یش شل دیشیا

 ؟ یدا یمقلخ اتسک رملیدیا وقع و . یدشعهتسا كل دبا قاحو وا

 <هدكتح دم .یدروممهتسيا كم ایالب هةم قید كنناحراکلخ

 كره هل رهز نورو هداف ینساوه كتکلع ىرەلوا شاداب کوا

 ندنراهتسوا هدنرب كنوک هسلوا لصن « هدالرانهتسیا قمر دنالود



۳۹ 

 ندنراکدتبا بونا نامز وا . یدمزال ك.هاکب اهد زا .یدکچهلک

 بوشیرا . یدقجهللو شمع ندشیا شيا « اما یدراقجالوا مدان

 یربنده وا « یتقاع كران ادازوا لید و لا هش یراقجهامهشالوا

 . یدردقم قلوا تکالف و تکن

 ویک ( هننراتنا ) كننايرا داسف بولی دیک یلوروک هتشیا
 كنبرخ الا عید یمهنس ( ۱۲۹۳ ) . ىدا ینوک یحنکیآ كن رک

 هلقلرسوم وا ردماشق | چاق ناهج هاشدا . یدبا قوک یجنمرکی

 یدنکیا . یدشمراقیچ ینتسیجآ كرهجیک یلبارطضا یکیدریچک
 هلرلهراح هجهروک كره هلفوا یا بوناباق هبادوا صاخ یرزوا
 یجنج وازکلای .یدیاهدنرب نیک هدكناطلس هدلاو . یدشلوا مزب مه
 یرلمیکح یارس . یدزمسفک هجهدایز مناخ (كر هئدن) یدنفا نی داق
 كب هنلاقا یحنح وا ناخ زیزعلادع . یدراشلو هجربغ | ین هتسسخ

 یراوتوزوا بلق و جا كالو ۳ چاق < ةي وه نقد یدیا نوکشود

 نکا كمردک هلا ماعرب و نابلوامو ود هنووذ هلو

 < ایه وا . یدشمهمنوروک رولوا رادهقالع [*] هلنیداق یحنجوا
 ردنوک چاق زیزع ناطلس ؟ یدیا یعامز كحهبدبا زاب تولوا هتسخ

 . یدشمزب ندتعالطا افق بوشاعوا هللا یرل.ثیا تلود

 ی یضنابینسک وک هدنغاحییص كهللا كر هديا تحار مات هدیارسمرح
 كساد ناف در اقف کم هلس رس . توافر یا
 هلراهنراج هجو . یدقو یلاح یتقو هنمشاوا هللا یلزسفک

 یراجوک یراشیا . یدراروسرود هنیرانوک هن . یدراو رارادهننزخ
 تافو هاشدا . شا لدو ص قوح هز زعلاد,ع نداق در هڅ څن 3

 . ردغل وا اک رکی ااا ندک سا

1 
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 مامها هیدنفا نداق « تىلا ؟ یدا ییث یربع ندتمدخ هباقداص

 هدقمزو یفک بوربحاقینسهتشآ كياخ زیزملادع هر قو .یدراودیا
 ؟ یدراو یعانعم

 .یدرازولوالوغشم هل روماتلود یر ندسترا هعج الکو یک

 هزارقرب لص نقاب ىا تازلا تکر ش یندقارب هدیراب كمان دوم
 ضارقتسا یکجهروک هدناف ارل نوبلم رب « راکنخ ۰. یدراقح هالغاب

 .یدکحهلهدایز یرصمكارس «هسلاهدهز . یدروسر وت ما هنشیا

 تاصیصخ بو امرودءهک یدق و مدنادیم مدد و 3 یدقو یج هاسک ا

 هدنمادلکو کی ۰ یدنوساتربغ هکمر دشت لو هراب هلضف ندهبنس
 اشا یدشر هجوق . یدراو راماد | لئاح مهراب هحهدایز ۳ تحدم

 «اما یدیا رمشالاح هباعاراپ بو هلکید زوس زوا ۲ تا یدیاه

 یرلوزاب ادام هن رلماقم . یدرایش یلافاق كبد یرارکید هلا تحدم

 هدنراشیا هرابدناع هنوامه یارس « ریلی مک نوجا یراکدلک هلیئوق
 ندنلاصفلا « مدندومم . یدرلکحههرد قاي آ بور دلاق شاب هبنر هن
 هللا یرالک وكر ( رلا ) هلا هدارا یصوصخ ینیدل | لوا
 اا بلاغ یرظا هلام ء زکلا ء یدنعا مظنن یامدقم ثكیهلواقم

 هدنسهطوایناحوتکم ترادص هجدلبوا هنهدارا . یدشها اضما

 یهدارا ماقاب یتلیه شات یاش برق : یدک بولاق یتسوا زو

 رسل تر » یتغادقار هدیراپ كع دب دوش « یدقج هال راق لصا

 ؟ یدا یعراکجهر ودیا اضما نامه كرد « راب م ن سل الو

 هدان روا «یدلکد یالوف هلد . یدرادرد یرا نوحا راکنخ رانو

 هددنس . یدراو یدعو یدنس هصح « ابو دش قلارل نولیم ر مات

 بتاک شاب . یدرویرود هدشوق كناخ زیزملادع یر ندنوک چاق .



 بس ۷۵۷ بس

 « نوسلدیا اضما هلواقم لو رب . یدشم«مرتسوک هلس هکب فطام

 : یدکجهردنوک ه « ییبلرظ » هحل زک ندندرآ

 یسهطوا یینوقلاب یهدنفرطزک د كيارس مرح « ناخ ززعلادع

 ندسوت شوقیربص . یدشمالک اب هر دسقاشوء . یدا دیک

 .یدفاحصقوحاوه اب هن راقدص بهش وک ی هم هلشیا یرارزوا

 یزورب بوشود تر هرطق ر ندنزو لوک « کیدروک یا

 هما هدو رز راقج اغا ناحاق هالاعاح ب وح ا ی راکحیح . یدشماع الصیا

 ینیدلوا قاحیص هجردو هدرام كالا . یدرلشء وط زو هتموروق

 مهجقلاتروا . یدلکد شادیشیاوشعوقوا بولیروک هلی هدراخشرات

 كىوك كرەلر ںولاکو ندقاحص 33 ۹ یدروساب : یدا یا

 ٩ یر کا و نایب نایولوص قس درز ۱
 یو چیه ران یرام كیهتسو « د ۱

  8را[ یلکوت یدشمدساب هدایز ترارح ۽ رده یعدنشبدلوا ۶

 یدراشمهمللوس هيد راز | راروواک بوق منهج یرانوک راز .
  6بوزوح ییساقای كسی راتنا (۱)راکنخ .یدراو تمار هد

 ۰یدشماحاصبواوک ود هب فا ندا یربع . یدشمح | یرفب یسک

 یدرویلیزوس یرلزوک هلبغلنوغرو نلیدیا لیت شوخ كنهحیک .
 ؟ یدکجههلقوذ مکای « هدیدکجههع هلشوبنوج بودیا فک وا

 . یدشمکح هزود بوالغاص یراشیا ندک كود یا

 یرارق . یدقج هامشاوا هلبایراهلئتسم تکلع هلرانوک هلو ندو

 ندشاب بواللاص هدیدرد قلنویلیم رب وش هرک رب . یدیا یطق
 هلی ای راسح نارکش ثكیالکو . یدقحهالاق یدردرب رک وس ندقدن
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 ۱۳ ا نصف وتیوا هلان اولو یتائاسم هيمازلا تکرش
 ۱ و ید را

 . یدشلاف لوزعم هلرلنس یدشر هج وق ۰ یدلکد یالوف هاب د ۱

 ندرظن قرهلوا قارا ندهحو بوراقحندلا یرهم ترادص اهدر

 -هتسلا قع اراي هارس هدایز ندعد دوم لمتم « نوحما كمهمشود

 هرک وص ۰ یدنمهتب هدا ما دمو یدکج ه

 ۱ ٠ یدتط دما روملم هصاخ لح هداشا یشورد
 هدنر كوک داش . یدروینوط كدب یشراق هلاحا یه یدنمدرد اشا
 < هسرولوا لصاح یرارطضا ا ندکلر شین یی وع نیسح

 می هتک هسا رم را ییاشاپ ش لورد یسهدن O رد

 یدشعا ین آكب هنفیدر دشالقازواندلومناتسا یناشاب ( یدىع ) ینا رح

 و و ندقدعوو | رب هللا یدبع « ینوع ناسح

 کوس هدنشيا صارقتسا هدكياساب شیورد . یدنمالماص

 نوع نیسح . یدزناح قملقاب هلتنما هنغجان وط جات شاب ینسهدارا
 «یدشلدبابلج ندر یک هسور 6 نا رنک هنلقع | ۵ وب اشا

 ر هدانروا ؟ 1 EET هب هلن اقم یعهلکل دوکناب هنفطل كنسيدنفا

 وص ما رر هتیاسح راکتخ رارظان کەوا . یدرویلاق تحدم
 یتسوکروتكنوا هسرارئب هتسهارآ ثامک - یدرامادآ یار نالساص
 تكهاشداب « هحک دوشود . یدا یرلتداع یربندهوا قمربغاح

 كکو ینعال وف 3. 7 كيدو دروسا | e یشن

 یدشر هجوق مظعا ردص « هلا هلص ود اا یدیا یرورض

 یدنا لالا دكا اعا ینسهلئسم ىك رش ( رلا ) هاشاب
 هالا قولوص هالکو . یدراو یتح هدکعا هل كباخ ز زعلادع



 ا نز س

 - مود .یدیا یک دیلمرب وتن نولوا شا غا عا نواقار نادغ

 . ىرى لوا هد لولم ز دريا
 .یدریشت لون لو .هنساشنا یارسمسج ترد چوا : یدلکد هراپ زا

 رولوک ودهدنواط هلسریمد . یدک هیاعوغوص یدرا كشر هدایند

 ايو رهوج قرارعاح یر ندرارادهنزخ یهدنشید وق . یدرارد

 هش شل اةداعسلارادراتخا . یدا مزلا قمز ای هلص و رب تودهتسیا یمشاھ

 هدراهدام یلتشید یلجا هلو [7] یدیهسلوا غاص ( هحلط ) یساغآ

 .یدررتسوک رازاو لو قداملبح ایام كرهدیا كلهبادلقع ههاشدای

 رودمندنتنطاس یردارب كراکتخ . یدمدا یلوکروک ء اما یدرابتخا

 هدافتسا هدندمشاه بتحاصم هلرهوح . یدیا یر ندراشاب ریمد

 . یدلکد یا هوا هللا یدشر هجوق لرهوح . یدلکد روش دیا

 ماشا یدشر هدننامز ناخ دیجلادبع كناخ (.هحلط ) کوب لاح

 .ۍرازوک« ز نع ناطلس . یدرربک زوس هبیدشر : یدراو یتبسانم

 .كنا لا ء قرامو زوک هایند یافوش ندلوا نامز چاق رب قرهمو
 قانو ر هحک وشودیسکح .یدلرطاخ یلاخ كن هحاط كلش ندکح
 بح داهم ءا یدو و یرافرط زاراب هتشآ .هدنامز  قض یک ینا

 . یدریاط ندننامز یلیدتفا كناخ زر زملادع هدیاشاپ

 ند <: . یدشط دا لاو هزا ( هشس ) تح دنا ۱

 : یدشع هلسس قرهروا هرز ی رالا راکنخ . یدزلک

 .هدلاو ندنفیدلوا رایتخا یدیا یساغآ هداعسلاراد ًامسر اغآ هحلط []

 ه.یدروسد | اا رل زق یه وح بح اصم یر رو قاق شاب كي اطلس

 . ردشملوا یساغآ هداعسلاراد امسر اغآ يهوح هدا تافو



 ا ت

 بوی هلکا . كربغاج یرهوج اکب قباج . هداروا راو مک
 . نوت

 هدییا.یدرویلکب زای ضرع رادهنزخ « هدنسوق ادوا صاخ

 .یدشمرک یرجا كرءدبا مس زاب ضرع . یدراو هیراج یع ون
 . یدشاوروس یرازوک لک ۰ فولو رکنا كرادهن رخ

 ندارس هحنک نود .یدشمرازق بوراروم یراقاء#تلا كسرازوک

 تو كرهلک ندنک را حاص بود ماشقا . یدشمقح ینذا"

 یراقادود . یدرویالاغلاد قرهاروبق یدوحو نوغلوا . یدشلا
 یناشالاب هدلاح ینبدشالوا هنقرق .یدروشروک رولوک ندنکلیدنک

 راکنخ . یدقو ناس یکیدربک هدەرل یهحیک 1 ۷

 شخاللییللبسب را د هتبزخ .یدرویملی هلیب ینکیدتک یلنذا ندیارس
 . یدشعا ضرع زا بوشولوب هل رکسع رس یکیدکح ی رسح
 : یدشمد قرهحا ینرازوک ناخ ز زعلادع

 تقو . ریغاج یرهوج اکب تک ؟ كسيمنس . ماش لک
 یا . امر دایوا هسرابای ؟ یعرونای اهد نهدلاو مه < ربءاح ندهمریک

 ؟ یمشلک مکح ؟ یدلوا لصن نداق یجنجوا . تیک هوا هدهلکید

 ؟ یک د ەھنا قق لاح ۹۳ ر نس ؟شعد ه هسشلک

 هب ههاشداب یدمش . LS ینمرمق بق زاب ضرع

 2 لاق وا و هک نوس ۱ یدکجهر و باوح

 ر . یدقو یربخ ردق هرذ ندرانهتس بولوا هدنوناه یارسمرح

 ناطلس هدلاو . یدشلا تبول ندهقلاق ناک ورا كرهلک لوا زا

 : یدشمهمهدیا هدلا تصرف بولو تقو هنامايعوا هل هنسم راد



 — 6۵ و

 توالت فیرچ ( نسار) نهدنا ناطلس- هاو
 زا یثاپ مکح . راروهجوبا یدنفا نیداق كرب هثشن . رارروج
 3 یدتک ودنا جالع مدقم

 .زردشیایب یغیدوقوانا رق یراحاص لنمهدلاو ؛ هلا هلا
 لوس وق ۋا ا رقنوسراو ءهمشلبا کا .شغدا تداع هزات رهاظ

 . مرتسیا یرهوج . نارواد یبا

 - انشا یدوجو نوغلود كرهدما انع بوسهک شاب زاین ضرع

  .هرادهس زخ ییزکب یلاتفش نهشیرا هنلاک ك غلنىداقراكنخ .یدشمر دال

 ینتمیق كرلنسداق ناک را ناشاباب هنقرق « ها . یدرونقاب هلا ظح

 تزوع كج هلیشیکد «هیراج هبروک زود زای ضرع . یدریلیب ینابرا
 .لترارح .یدروی زکب هرازوب راق لهدرونوک یمرق ناق . یدلکد

 .یدندرایلیدا كاردا بوترا یذل هحکدنب نولوروا قا هد رامد

 یس ( هفصت ) ناخ زب زعلادع 6 یاس ندقدقح راده رخ

 ا هفصل هداوه قاحص.یدشمهلفوا مازهر قاب قرهل |

 زارتعا هدیرروا رکذ نازود یوخلوا . -یدرونشاط نیرو 6

 مدت 0 لا هو ا اک یارک
 هلکتکد قلزق ر هجا . یدشکح ههقلف یسکیا ندراه راح
 ربسا « ریلی مک ۰ یدرویدرابق بوروا هنیرافایا یلیای نیجرکوک
 ..یدشل رومد یراز و ؟ كنساغا هداعسلاراد .یدیا هن یراهانک كرلزىق

 ?E یلکویوک یزار كنم راف دود

 رهوج.یدراشمالشاب که هلبا هجش وروک ینهفلاق نیداق « رابراح

 زوم هنرازق سکر چ « رانامز ینیدزبق . یدیا یلتدح انف قوح
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 — ۲۷۵۱ تن

Eکود هلتشح و د هب هح دل راب قرهروا ردق  I۰  

 e كل ەسمیک كجا هلخادم 5 هنشیا .و یدیا اقا رل زق«

 قرابامیقاص یزوس ینکیدهمک روا هلی ندناهج هاشداپ . یدلکد

 ؟ یدریلسهید هب ی رد یدرورود بوت هل وس

 ندکمهل وس هک نوجا قمراتروق یرلهراح یلدرد زای ضرع

 رادهنیزخ .یدبا یمشمهمشیتب هلو هدیدنک رلتقو ر اتاذ . یدزجاع:
 اغا ( هحلط ) یلتحر نامزوا ؟ یدشع یقایاد زا ردق هبهجنولوا
 نوزواو فعض یک یه الف یدا جنک 6 امآ یدیا مدا

 هجراهنس ینیدبوق روک ہرا ص . یدتلابخ ر یلیئرارق یو
 یرلیرابهحک ضمب . یدشمرودیونادلصف هغالوقندقالوق هدیارس
 قرهصاب هننرو كنراقایا ندنسهطوا كزای ضرع یاغآ هحیلط

 هکمهللوس یشر. یشراق هنیزون هسمک . یدشلوا رانروک نکراقیج
 ضرع ؟ یدیمیلیدبا همش ندالوا مداخ مه . یدشمهمه هل راسج

 یغنادلرف( نوق نوق ) هدنجوا ینمراب ردق هنمد كوص یناغا هحلط زاین

 . یدلکد یتذ یتبص ردق وا هلرهوج . یدشمرود بور وح

 ندنلا كىرع بوراتروق یرازغجرف هب روک ناراباق یرلناط هسفق و.

 < هما 8 صصص . یدزملیاص چوک نوجا هةلاق رادهن زخ ا

 یدشمر دلاقه اوهینک دک هدنلاهوج .یدشمرود هر هل ر هنکشاوق»

 .یدروم دیا ماود هامروا هنک هوا .یدشمالتح هلز وک یر ندزلزق ۱

 : یدشمروص هرادهننزخ كرەر وج هنسدرا ینشاب

 هدارا ییز ٩ سر یئدنهدنفا ناطلس هدلاو

 ؟ رار روم



ON 
 . زکسهلک «یراقو بونامرود . مربلک ندنرافرط ولتکوش

 . نارتسیآ قر دفا

 نوالرف شرف ر یکنکد :یلزف ید طا
 یوفتدءهر كره هلرود نسف ینمرق . یدشلویغود قرهادروموخ

 هب یراقو هج رار . ىدشمشودەس درا كن هفلق زا ضیع. یدشمەلکىليا

 شز یعرح كناساب لماک یلرصم 4 هشسوراد هدلاو . ید راشمقبح

 ندرودبروق هلراهالخ نیرو بونالغاب لا هدنسهقرا .یدشلکماخ

 هللا مظعت هیدنفا عاح بز « زای ضرع هلرهوج . یدراروک

 ندعاخ ادختک نلک ندنسیرک مدا ییا مناخ بز . یدراشعا ان

 بو همهلو- یش ر [")یدشمر و هزاب ضرع قروه | نوت | هسکر ۱

 ييدتا هلحعهدتشوص هذ وق كدهفلاق راد زخرهوج . یدشمهلرلبا

 : قرهداژوا ىنلا هب هسک

 . ردن ید یسقابتم كنس ینصن . راو مةح هدم هدا
 كهسرلووس هب هدنامز هما ر . كسرولس نس . هسرولک هکشیا قاب

 . یدشعد . نوسلوا كربخ . ماملا هعمس

 : یدشملکح هل یرک مد 17 هل رک ون ی راقادود زاب ضرع

 هلو نامزره . مرلا یس هطع ماد كسدنفا نداق سز

 مظعا ردص ؟ مهر و کس ود ۹ فک معاخ ابا ر . ردیا

 ؟ یدلوا یكکيدتا قاتروا یزب هنراقدلا هحیفخ نداشاپ عدم

 .مرودبا تیاعس هنهدنفا كهسر راو هنسو رابا .ثسیئاص یزملم ی

 .ز یعریشیراق هس راشیا كنسیئد زب "؟راو ه هدو هفلاق یہ

 یصوصخ . ردروپشم قوچ یساخس یهدرود وا كعاخ بنز [*]



 بس ۷/۸ —

 ۱ ال هدلاو تولو ىکا انشا نا یوو ناسح
 ا كدريک هدمرت یهحیک . مرایوس یا ید نم یدعا ؟ راو

 ؟ زیعرویروص یننیدشادمقف هلا اشا رکسعرس هدهناخ یزک

 البا ندیهوح . یل ا اا باص هملاق زاب ضرع

 - افصیق ندنناح هک كعد بع تنعل . یدرویدشیا یثر هلو هعفد

 ناار لاهو ؟یدرولوا یعاکما کوب . یدرولب یرارسا ینید

 كنسيدنک «یساغآ رازق ناطش همقو ؟یدراو یلاتحا قلوا یربخ

 < هسا هلو ؟ یدشمر دتا تقعل یمشش) هسا زک ندالوا یربخ

 هب اطلس لای ور ابو ههاسداپ . یدیا كعد نم کوا بولی یششیه

 هد رکینعرمس؛یدریلیهدیا دابر یرادهبزخ كم ەلى وس هلک ر قراراو

 هدراقلرازاب نلک با ع هفلاق زاین ضرع . یدرولوا ناما كم یلاح
 ماد هراب . یدقوت ييدد لوب هب هراب . یدلکد ندراتدا ڭكلسسخ

 . ید را ازاق

 لا نوا نت یرهوج : یدزہک هلا تحار و ناح « امآ

 نەسك ر هند وف « یدلکد كج هدا قوس لرو نوجا

 ۱ دشت فردا روا

 . كسردبا تیاعر وبا هنقوقح یماشادلو وق . اکس نرفا

 وا یسفو هارد ؟ رأوا: ىع رمح دی اغریصق هجیق | قادتنب

 . یدشهرردننا هنج كلتنولاطناپ قرهلا یهسک یهوج .زها یزوس
 هوس | هنج . یدراو نوتلا زو ا لقا هدهتسک سلطا ۱

 قلقحا كعا هداعا یتسیرای هرادهننزخ . یدروبلک | ندنسامصاپ

 هس نرد یهساآ . یدلکد الدب ولکدوا اغا موج . یدرولوا



 و

 هنسادوا راکنخ ندهقاب هنسدرا هرکوص ندک دهلفبتسا پور ولاص

 . یدشلاق کود ۳ یییدل وا زاس صرع . یدشمهل ابا

 6 شک هرز وا ردنم ی ( ه.ةصل ) هدرجا < ناخ ز زعلادبع

 .یدایالب ینیدلواهدر یسهمشنلراکنخ.یدروءافوا ی(یال) هحوق

 (یا) هدهد رلمد یلفک ۳1 یدلوا هدیرانامز لز ناطاس

 ۱ یردک ندنغیدشناب وک مولع هياط د اا مه ها

 هرو مس هللا طح یمهمهلفوا ( یاب ) ندالا سش بورود .یدقو

 هاا كرل ب راح یهدنشد و اا هداعسلاراد . یدتمالع

 هب واه روضح ندهمریک هینات «یدشمهلزود اک دف .یدشمرک

 زی زع ناطاس .یدشمرود نارد هع لا بودا انع نرلوا لخاد
 كرهدیا لاها صف ييدسا ماود . یدرویدنا مود ههمهلفوا یاب

 . یدرویلکب هدقایا اغا نهوج . یدرویلشالک | ییدمهتسیا قفار

 : یدشمر دلاق یرازوک قرهقار هنتسوا ردنم ی ( یا ) راکنخ

 امن U تا ٩ تم یکی هتسلا نوه دیس

 كساللو هبیلامباب بونامرود . روئوک هفطاع بولا . راو زع وناه
 ۳ ربتک ماف دعاک رب کب نداروا . ردق هیدشر هحوق مظعا ردص

 . كشرولس ییتیدعالشوخ ها هایس , نوساوا یزمرف یتیم

 یرللا نوزوا هجا نايا ر یرلراماد هابس ازای ار نالا

 یودنوتل | كهاسدا N بالود لی هما فدص .یدروشهرتس

 العا هدیالود . یدروما راشعا ( ههقح ) ناخ زب زعلادع . یدراو

 هلرءدیا تقد کمه ود ییدرا ههاشداپ یهوج . یدراو هدرادغاک

 نا لزرع ناطاس یدلا یرادعاک هللا تیود .یدشهراو هالود
 بوزو یتحار ناهج هاشداب . یدشمکوح زاد هنکوا ریدس ییدلک



 و

 EE از نر

 كج هديا راتخا تمحز ردق هنسهصام یزاب هلوحوک گرو نا هلا

 ملق زاس ر, یلعطقم هجنلاق ندنکلملق كتود راکنخ . یدلکد
 : كر»دیا هاعم بور دصاب هسرزوا یغا ربط قمراپ شاب . ید

 هرق شلا هنشيا ینعوروق هوا نده . توط نداصراص _
 رسهشید اهمضعاردص .قو یثر ؟كسروروط كهك روا ۳ راراموح

 ۱۳۱ وا یا هر ولتقک ۰ مزمطا تارا رايش
 ؟ یدمس

 هنمقاب هننزوس ثهاثداب . یدروبقاب هنکوا یماغا هداعسلاراد

 ۹ یادی روا لبخ ندنلالج لک ش . یدرومهدبا تراسح

 تعم کی كم ولع هباط .یدشعاص رول وا ره هدهرشطهب راس مک

 كز نع ناطلس .یدشعاص ی رلکدلک یرغوط هواه یارس هدنلاح

 زب زعلادىع «یدشم هل رس بوالحرف کرو ا رازق ند رازوس

 ييار .یدرومزاب هج ولتاهمر قرهادربتح هدنرزوا دعاکینملق ناخ ۱

 ۱ همانا هو ى ءرکص ندقدالاشما هللا بوزي رطس

 نوسردنوک هب یلاعباب نده هلک ا. ر و هّمطاع روت وک .ینون 1

 » ۳ . كسهسهلشیا طلخ شاک اب ؟ یک دالک | هحوا ی راکدید

 .رلنوس ریو اکس هن ییاوج .ردراو قلقاصراصرب هدنرزوا هدرانوکوب

 .راو م راک هلیوس هداک | هسیا هداروا ؟ ردیمهدنسام ظفاح قاب مه

 یهدارا ینیدنازوا قرهاح ی راشاق كزيزعلادع ناطلس « اغا یهوج .
 ES قره وق هنشاب بو وا . یدشمقلاق هعایا . یدسشلا

 شيا ر نیلحابص . یدرولم وا ندوذأم تب دح طظفاح

 : یدشم ر در وص هد اطلس هدلاو نوجا



 و و ا

 . ردلکد هدنسهراد . ودلنذآ تلوف كم طفاح , مولتک وش

 : یدشعاچ ییراشق راکنخ ۰ یدرولیرک ندکرهید
 فا رد اب ؟ ڭى سريا ندە MEN مادا هی

 بودک هکر .نوسلوا راروغوا هسشمتک ؟ كسرومقلاف ى

 ! كسشعا مدا نمالک | زوسه نس ؟ یمقو قمالک | قرەقاي

 یللالح . ىدروشاباي هب وق كرهدآ رلانع ندر < اغا هوح

 یدروبتسیا قعا «یراشید یغاباق لوا قایا  ندنروضح" ر
 ز زعلادع .یدروسهتسیا كمرتک هبضع یولتک وش «زاواهب رولوا هي

 : یدششیقج یک راروک ینکوک نا
 هدرلدعاک قاب ؟ راردک یهدبوقار هدانروا هلو ییوید

 ؟ یگدالک | تور لرسم هکر نت و و هدر

 نامزیهكهاشسداب ینبدباصراو یسهثشذ .یدرویرتس یماغا رزق

 نوتلآ .یدشمهلرایا كرهدیا رلاتعرارکت.یدهدرزوا لالخ یروشآ
 ندامرود . یدشمر.دش هلر هالود یلقاباف فدصیرلدغاک هللا تیود

 . یدشماوا هیراشید بو هلی رک هیوبق
 در کح هل وح ال ناخ زب زعلادمع ¢ 2 ندقدقح اغآ سه وج

 كندو كر . یدشمرتسوک تغد ه ( یاب ) بواللاص ی

 هلرهوج . یدشمالشاب کا ربثأت ههاشداپ یدمش قحمآ یلزسفک
 هیمزتلا تکرش كنالکو هددج ته « هدهرکذن ییدردنوک هبناکشاپ

 ماش . یدروسدا مازنلا ینسهعا طبر هرارقر لوا قایا رب ینسهلثسم

 ندللوانوک ییا ر كراکنخ «یعسط .یدقجابای« اشاب یدشر هحوق

 - هر دل ون تودارا یواه طخ یواح یحالص يیدرو هعدب دو

 هلو یثیا هر . یدراو یحاتحا دشا هب هحف | كيارس . یدقج



 تک اس

 .یدنوسلکهنر نیک ناحاقیر ندنوک چاق كهاشداپ «هک یدبا یلعوق
 یاب یللب «نامز ییدع هدنسهرلاد نبام ء اغا رهوج یماغآ رازق
 هدنسهراد تیاتکشاب كم فطاع . یدقو رهسمک ندراحنسام

 :یدشم ر و هساکشاب یا كياخز زمل ادبع یه وجم .یدروشلاح

 هدارا ینلاسرا هاش مظعا ردص نده ربع تقو « نمدنفا
 هسرولوا ییاوجهب كمظعا ردص .مرنود هیارسمرحزکلوق .رارروبب

 ؟ ردسراو زککج هد ز ۰ زکسر روی عفر هب هم هم هطساو

 تشو ییتلروک كرانوک نک كب فطاع بتاکشاب . یدشعد
 قعالوا نون هنرادص كياشاپ یدشر هحوق . یدشمهمنکن هد به

 .یدا تاذر هحتفانم رایوا ههنامز اشا یدشر هللبا . یدلکد لباق

 -اوقود هسشمتیک هنعانوق یهدنفرط هیناملس هعفد چاق كب فطاع هل

 كراكنخ نداد ر هاب ون .یدشع ود هارس بودشیا رزوس یحا يلق

 هت كز زع ناطاس ه یدهلوا فورصم هنلم تقادص ییدهلکب

 یدشر حرم هدنوک ردقوش هس شب نوا نک یر و ییدک
 .یدلکد هدر یر هدیفو لاح یدشلاق لوزعم هنسر نوا ماب اش

 را رک هسرده لاتا هلصرح هاح + یدما هدینتص

 بولک ندرتسانم نیرقرس . یدیا یمدب كمهمنکح ندقمرود وا
 . یدبا تاذر شهرک هزوک هدشاب جنک قرهشانای هنوردنا هسلصاب

 رادهبزخ ۰ یدراو یراشر و لا هلا یعوح ندالکو قر هل وا هدایز

 هراتتصوصخ یهدن راهنابم اشاب ینوع نیسح هللا ناکوراو زا ضرع

 روز  هننهذ هدر هدنکیآ فا ز زعلادع ۰ یدرومو ز وک كره

 اا د راشیاوش هلشیدک و .یدروبلهح ىرکف ڭحاشدا
 معدب دوم هدكاطلس هدلاو . یدققح ین> هالباص هعاایهرف بواص



 ی Yor جن

 یراکنخ ندرلهمج فلت ندر به . یدراو یصوصخ هلا اشاپ

 نوسانبوا لاج نوسالتب روا . یدراشلآ هنجما یغآ كحوروا
 كب فطاع ؟ یدربلی هلوا هه کوص . یدرارولکوروس و دوییدیک
 - هه قرهفاب هبهرک ذی یيدر وج بور وا 0 یرلقم را نەر

 هدیرای كياشاب حدب دوم « هاشداب تکو . یدشم رشاس ینکجهبد

 . یدرویدبا هدارا یتسهوسآ كنسرلسشیا هیمارعلا و ینیدقار

 اشاب یدشر . یدرویشود هننرزوا كمظعا ردص مسز ربغ نم

 ردصقلاس هدنسنهلت فرش : یدلکد مادا ر ىجا هناباب هد كب

 فاص هدایز نوجا قمامراو هنقرف كرلەرإب ییدتسیا قع راح كمظعا

 هقط بور دلود هلزوک یننیوق و ییج الکو ناکه . یدیا یللوا
 دما دلانا لات یدروشود ندننقوم " ندک رەال 8

 فطاع . یدلکد شلدوک یرادرد یراق ندقعاب هراپ « كرانابلوا

 یلدا هدارا ؟ یدیا یلکد ب ۳ دز یر ید ریلی های ك

 کهدنشاب هناخجارس ؟ یدراو یعیتعضو و یبهفیظو هتشاب ندغله
 . یدراو رایشر ردق كجهربدنحک ینغوجوح قولوح هدنسهاخ

 قو یسیر هوا هدكوا نوجا ینیدلوا یییارس هدنناذ دح یسهدلاو

 . یدلکد

 یا كارما. یدشمشش ندنسهراد ناخ دحلادع هدیعرح

 قج هنالغا كلغ راز هلقمحا هرالاح و . یدرولی شط

 یسیدنفا هتشيا . یدرویدک ندنشاب ىلقع بونا کرو ه.هتسضو

 ییدوق ید د ینح هروعود HHS .یدرونسیا قعای راشر هنب

 هفا رم-| ینّماط مرح, هل یدشم هع وشود ارح یجەرو هنس رال اخ و



 و

 ۱ و قئاس كرو هتشاب ندتلع وا . یدشمردشلا

 كراسداق . یدشلردنود هرلسافم نالاو بورشا هدا را اد

 یارظ ا 'دنتطلس نامز ناخ دیحلادبع یتط ینایهوحم

 ,O وص كنمرخ و .یدیا هدنهر هدنرالا ك اتسرخ هليا

 یش نایالوروص . یدیا یسهجراپ بتاکشاب رب . یدکج هلک ریپ « امآ
 كرهروشود یسهريص زوس یل د طفاح ايو لیعایسا یراتتوص

 كمتک هالب یاب و ا ا . یدضهروس هبیربا

 :یدروقاب هنزو كاا رازق كره وشود نرد بتاکشاب .یدررقم

 مررددنوک هلشوواحر ناه رار هلمشاب یرلهدارا هلنمدنفا

 طی اد ھورى هاغا رازق , هم هنسح هطوا . یدشعد

 یراوس « ك طاع 2 یادم ۶ توک ندهقاب هدرا قرەلبرا

 . یدشهردب و ۳ هب یلاع باپ E كل راکنخ هل | یر ندرلشو واح

 مظعا ردرص هسرزوآ : : یدشم هل رهم هم وم یصرف ی رزوا كف رظ

 تاش ) هم شوک . یدشم زاب یسهرابع هرات مضح اغا یدشسر

 كج هل ردن وک هب یلاع بابیشو واج راکنخ . یدشم هلکز بح یب راک( ردم رح
 یدرویلپ ردنوک ق اروا هتسو چ تاک ا5 ادبیات ههقاروا رکید

 :نک ردباملست هشوواح ییفر ظ یسهرک دب كياخ ز زعلادبع كى فطاع

 کب یحوتکم هسزلوا هاشاپ مظعاردص یفورظمو . عواقب

 قاروا ماد . كسرویلس . ردکب نیدلالالج دوم . هلبا ملست

 ار صدقا . اونا مالس كم تتاکشاپ « كسزرو وک
 : بور و ماللس شوواح ,یدشع د .كسزع ود هال | یناوج .كسر د

 .یدشع ود هب أ رس ندهمک تعاس ا ناک دک هب یلاع باب هلرهس هنن |
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 یشووا راکنخ . یدشعووا یهرک ذن ییدردنوک ف فطاع

 نیغیر كج هلل دا لاصحتسا یسهدارا بولیدیا دقت هضرع ندنرادص

 چاقرب . یدراو هدیرامهم هدنجما رلنوب . یدشرتک هدقاروا

 ییراوسكب فلطاع . یدروشروک یراشا مرح هدنرزوا فورظم

 ییدهلکب یناوج هلقلرسربص كراکنخ « نامز ییدروک هدنسثراق

 اغآ یهو 4 ددعا ه ؟ ءاوا.: یدشمال رطاخ یتشیا ر

 لا یارک ی تراک 2 وا بو هل وس ىد كراك

 هلقع « رناللالج زت هدرلشیا یلاثما ناخ رب زملادبع یدی

 ندک ره هرتت یرالا كم hE یدرمشدل اق کما ول تا هاو 1

 ضرع هم دارا و ا اروا نلک . یدشمالتای هفمرپ نت
 ییتراسا مرح و ییرهم چ وا هقشاب ندا يجو زسترمها یار نلیدا

 یدر هیات هننرومایراظن هجراخیسکی اك ی :و .یدراو فرظ

 ی : ال مظعا ردص قیاس هلا ۳ رش ( رلاب ) هدر

 ly هب ی رلبا یصوصخ یسهلدیا لع نکیل ناک كا

 هبا یاهع یناب قرهولو لکش رم یفاوم هتلود تشح الکو ته

 لوا زا ا و . یدرولیا نادتسا هدعاسم هتسلدیا سام

 هلمضعا ردص . یدرایاص یاوح كەر د یصوصخ نزار

 بنای نک راز کا تا رانا قاب بابا ی ءاقفر
 ضرع هناخ ز زعلادبع ناو یادجش . یدکعد رار وشل ؟ هب هلداحم

 درک 07 .یدبا یلعابب راسح ار ها

 .یدراردبا یراشید وق یک یراقدنوط ندنلوق یناسنا . یدنمهلوا
 نکیا قو یلخد ردق هرذ . یدشلاق هدعقوم لکسشم كم فطاع
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 هک و راکنخ ریل مک . یدقمحااب هراب ا زسدرد هر قحا

 یناک هننغآ بورووک كرههلئلدح لصن هدنا ییدروک یرارق

 ناسا رتایاد ۳ هراز وس ربغآ وا یدکج هه بو هل وس

 - رارق ییغحاباب هلماعم هدل ون هب ك فطاع ؟ eg یمتقاط

 مده یاروا اکو هد وا نا یدرو مهر دشال

 مرح رادغاک نکیر هماشقا هسلکد تعاس و ؟ یدبا یک د كج هديا

 همظعا ردص كرهر و تسها كهاشدا . NR ن اد

 هقشاب هعود ر یو ۱ اب ید نمد دا رشت هدیناوج شلیک دن یندزاب

 نع كنناورش نوسهلا تر ینع مو ادجنت ۾ یدشعای هدنروص رب

 مظعاردص .یدشع اب هدن راد وک لوص كن رادص ی هدنسهحایذ ۱۳۹۰

 ندنرط اشاب تحدم هحک ر هدنغاوق كناشاپ یدشر یاورش
 هز نع ناطلس هلرارصا هداز یناورش ینسهدوسم هال نان الرضاح

 ههاشداپتاذلاب الاغ هدیناورش .یدشمر و هاب یدشر رها دق
 یدشلوا مظعا ردص اشا ینوع ناسح نوک یسترا . یدشمرتسوک

EREك فطاع . یدش دپا داعزا الس هداشاب تحدم « هح  

 نوک و . یدروسرتم ندنسوفروق قره ال رطاخ ین ه داح نتمجک هن شيا

 كم همان راز نلیردبوک هترادص ك فطاع ۰ یدررقم تک الفر هنس

 ناسح .یدرو ولو حلاق هنغیدل وا هلا یبرح اشا ینوعنسح قلطم

 و ینکیدتا قسطت هیاورش نوا كّعا هدلا یرادص اشا نوع
 یرظنهطقت كکب فطاع .یدکجهدیا بوای هاا یدشرهجوق هدهعفد
 كم یک وا هدتعاس وش یرانهس بولوا هدالکو سلع . ید هلو

 یسهطساویساغآ رازقیناریرح نوداواهسرولواهل ؟ یدراو یعیلاحا
 ٍ یدکجءدا مده هی ون اه مرح هلا
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 ' .یدشمللاف هغاا باکشاپ .یدش یعهلدكراکنخ قرط تلا
 هلکو سالح بودهتسیا یاغا رهوح رر و هاو مرح

 هسیا هل ردقم . یدکجههلا لاسرا هتسهتع ناخ زیزعلادع یرارق

 هن كملحت هلا ردن هنکوا لردقت . یدقجهلوا هبوا زس«مش

 ندراناویدم تروا ما « نکراقج ندنسادوا كب فطاع ؟یدنکع

 ند رزق .یدشمروک یاغا رهوج نهنا یک رتالراوو

 , در وک غ رس رب قهر هد یرازوک نابحهس یراق مدار

 0 .یدرو ولوص قص قص ندنسارا یراقادود روم ندنکی دن کس هلع

 : هور کی فطاع

 باوج هلتتسانم رب نداشاب مظعا ردص . رارروب وک نمدنفا
 . كرو ik مداک هعدق توروتوک ء هسزا یدلک

 ند نعود ندنرادص . یدشعا ققحم یسهثیدبا كکی فطاع

 بولیدبا در یسهدارا كنولتک و ش هلا اما « اما یدشمهلر و باوج

 ندشاب یی كمهلوس هراکنخ یدمش ینو . یدشملیراح هنزو

 یراقمراپ كلنا یرازوک كافا رهوج . یدرلیهحا هلناغ و
 : یدشمشلیا هدعاک نهرتس هدنسو را

 یغج همهشیراب_یژدلم لنمدفا هلا الکو و . مرولس نن

 یدشرهجوق ناقاص . روایروک زکلاح بئاحع . مرالک | لزوک رب
 قم و خود رونیکح هه ندنن . ردشع وط یو كل.کع

 ۰ مهرردشارا هج رار ییحالع 4:

 دو دز 0125 یدشز مساق ,.یراب رج اغ ی 8
 كمورو هتلا ندنرزوا لو زامتیح ینیدجا كنا . ردهداشاب مدن

۱۷ 
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 ندههلاطم زکلوق كیلبا دقت هنمدنفا یقاروا وش زس . رلنمهتسیا
 . مزجاع

 2 مولع ةلط . كي بتاکشاپ زنکسرایوس العا
 مدب دوم ولتلود ؟ یلهمشود یمهغایآ زوس ورا < ود شیدا روتک

 ؟ ردیمشل هلی روک ییدلدنا کیا ییدید ر كرمدنفا هدننامز اشاپ

 .ردقو ینیدلوا رلشر هدیادیم .زکسردا شالت هر هدومب

 بولطم یعدقت ندهمربحک تقو زس . زکسزملیب یبزو جا كشیا

 لرو شوج . مرودعم هدل صف هدایز . كرو وک هب هنتع یاروا

 . ردساحا مهقیظو

 هدمایا وش دنا . ك فطام ی مرولم هدن 11 و

 ینتسهراچ كلا . رواسنالک | بولیروک ینیدلوا یلیدنقیص هجقوج
 ماشاواص هتناحشا هلنمدنفا ناطاس هدلاو هدهلب وس

 شو راک یو هدیارس . یدشمهسمواوک یحا یا كن ا

 هب همداخ لعاح نديرو مکح هرس داق هژاب نوار یمدخ قایآ

 . یدشمرصیا یراقادود كره | هنکو ا یتشاب ؟ ىدرىل ەي هل وس

 یتساقرا نوجما ییدردسک یننجهامااق فال ندیناکشاب اغا رهوج

 مرح ندفرط هقرا . .یدشهالتشا هب |مقبح یرلنآ ود دص كل رب ود

 ۱ یوم هتسادوا هو کتاب .. یدکچ هک :هنتسهواد

 زیزعلادبع.یدشمتنکه ارسم رح هج ورغ ود یماغا رزبق.یدشمالنیقشاش
 لدنشاب ۰ یدرو ر دغوا ی راقایآ ه زا هب زاح جک هدادوا صاخ ناخ

 ۱ ۰ یدقبحا یرغل ۳3 اد و اب

 «یدراشم ر دلاق یراق و یللوص ی عاص یرلسفق ندنفاقاحص كاوه

 ..یدراروییدیارضاح تبرش یینیچراد هزات «رازق ی رش هدنشید وق
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 .. یدروبلک هقح ندنشاب تلا كروديروق ناطلس لایورپ هدلا و

 لوس . یدشمرود ناود قراردشسای هراود یتسافرا رهوح

 یدرویدک هرایز ۱۳ یدک یرندماشقا یدنفا نداق

 ۶ قرهفابءهرهوج .یدشع ود ندرآ رادهس زخ ینفیدلوا ا

 تا ها ر ؟ رد« قرو دلا ۹ یکدروک یعالسرآ و

 ؟ ردم اط و رع» كمظعا ردص هب رل ا یزو

 .:یدشمر و باوج قرهر دش ورو بود,.ثک | ییزو یماغا رازق
 باک اخ . مدلا ندیناکشاپ مهملس یخد ن « عناطلس هللاو

 . مدالتسار هعاطلس . مردک هد

 .یو ۰ تراک هم نداق لر هےشل هدر و کر 7

 و مزولک هدن ضرود هدایز .نوساک هحشاح یاب مکح . ردراو

 راکنخ قرهلا ییهقرو یهدلا كاغا رهوج ناطاس لاینوترب

 ۰۰ یدشمورو هاب تلا یساغا وارو . یدشمهل ربا ییفود ایا

 . یدرولیروک شالت هدنسهراد كندنفا نداق ینجوا
 هدلاو . شود نیا نوک یر ؛لراهراح نالو هدتمدخ

 .ور دس نا را : ی هنروصح تكباخ زیزعلادبع ناطلس

 دنا ج ف اغا مقاوم رقم ین ناف ناو
 .ی.راقایا كرهبهلهسا یسک ا « هجشوروک ینسهدلاو نرک هلدغاک

 : یدشمر و تصخر «هبزاج یکه دنا هلزاین ضرع ناریدشوعوا
 زکموزل . كيهلکب هدوبق كراو . قارا عدنا . كلوواص

 ۲ مرربعاح راکت هسرولوا

 : یدشعد هنسهدلاو نک راقبح رلهبراح

 .یاکشاب ؟ كدلا یم درهوج هسقو ؟ ردە قدی و
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 .رداوج كا .كدشم ا شرابسیُ هحمهمر همظعا ردص « شمر و:

 ؟ ررود بونالطروع رله یدشر هح و قاب < مهروک رب هد جا

 ینسهنطروفهىلط كنلعوا .یدقو یربخ ندش ر كباطلس هدلاو

 اشاپ یدشر مرم یریزو یکی یلسب . یدیا نونع هتکیدر.دشیک
 قاراب نکل . یدلکد مدا ر اف یدشر . یدشلو نارا هدلبا

 و ی هصاخ سلحم یک رریک اربج كتحدم 3 هله . یدیا ون

 یدش لئایز هناسح تلود یس« دیا .

 تحدم . یدرر دشالفارا ندنک و ا زوک یروذح <«ترو رض

 یشراقهارس هلرهعفد هسقو . یدشمر دیو وا ترورض هدیرودح

 ا ادا لغ زار نرتسوک یهلخاتک كل

 هتشیا رود ا ؟یدرولوا کاش هغم ر دشیراق  i.یدانامز رب

 ا يهر نک لوو با اقمو تسار كنضام
  ۳1هب هګ دل ورود یل وص ناالو . یدرودشیراق راشیا هکدتک ئا

  11 ۳اسد ؟ لادا یعراناحلخ قوج بولیاق هرلهشیدنا

 .یدرویناح کهنوا بودک یر . یدقرا ندنسافص یسافج كنوآ
 یار رحم ید وط هدنلأ رسان هننرانک رب دس ناطلس لاینو ار

 یرازوک كناخ زر زعلادع «هحقدوقوا هحیلتقد .یدشعوص هتنالسرا
 یمرلشمرلد رامدا وب هسق ود ؟یدقمر دش راق طلخ هب و . یدرو وود

 یجهرو بولآ دنس قرلالزوا هلا ك رش ( رلاپ) ؟ ىدا
 ع قناب ؟ یا قاراکیا هنر» كعا تسوا تلا یشیا هدنآ
 عدن دوم ءرکوص ؟یدشمرو تصخر مک هرانوا نوجا قمشالزوا

 ا اها نیا قریالقب ساق قریب ۲۳



 تم ۲۷۱ س

 .كهاشداپهروک زوک قمشاواص هامارا هحقا ندرلفرط هقشاب هد بوقلاق

 ۱ ؟ یدا های هدیدلکد تکرح هنتر
 .قیح | بودالرف قرهلهحراب یدغاک یهدنلآ ناخ زب زملادنع

 ید ای رچربک ی زو كناطاسهدلاو .یدشع ۱ هب یراشید ندءر

 .یلوروک هتشيا ؟ یدراوه هنن .یدروهرتسن یراقادود نلیسهک لوک
 1 ید راش را هبرازو E یيدهلد كتلخ < شمس یدرطاب

 یرو تحار هديا رس قارا ؟ یدشمقبح ید ردر هّمشاب هد هعقد و

 .عروش» نشا هدیسهجردو كغلخاتسک ؟یدما یعراکج هە همروک رده

 .قرهقلاق هغاب | ها مشخ .یدرویدک ندلا رایتخاو ربص .یدرویقیج
 : یدشمروآ هر یعایا

 قررا ؟ رلرتسیا یکم ا قوا عاشر تاعااسوا دخ

 .باب بول | اور رک و دل . قو یز ندتعاس وش . امرود

 .هتلود و ندراک  نیددشز هحوق . نوسالثاب هراک قراراو هب یلاع

 .كرطاخ كزا وا ؟ كسرولوزوا هە مه ؟ كسرتاص رولک یعریخ

 شا هنشاب هلکلا یدنک .,زدهدنس هن تحاق ء اما نوسالاق

 . لدح |

 .بناوز وص ۶ نس . كسرابوس راه هد كسشم هموسراف

 .«یدمش لکد یماریص قلرالد .تسردا فال ندهملم ؟ یمدالک ۱

 ..نلنسزامای ولو تا کا | مفا تنو وک ؛یاکشاپ ءامرود هد

 . رانوسیغاج یراقوب ینطاع هلیوس هزابن ضرع نکر دک مه
 ندننضغكهاشداپ .یدشک رو ندللاح كراکنخ ناطلس لاینوت رب

 كع هلوس زوس هدیر وصح ندا یلتدح . یدک هل کبد یرالامتص

 ۰ یدشمر ودیود هر أي ندهر قشاب ۰ یدف و ینداع



 بس ۳۳۳ —

 .یدقج هل وا یلرخ كلك هدننامزرب فک كرهدک بولبکحنوجاهدلاو

 نوتا كس چ وا ینیرظ . یدشک هکمهتسیا هحقا ندنلع وا اتاذ-

 نوسلوایملاف .یدشمهمهر و هلی ینطسه جرو .یدروتسا ضلاف

 هتمر دلاق هراپ ندشاب کی ندرکناب سسخ هسررو هدننامز و تقو

 یسیدربق ال هراب هبا ز زعلادبع E از یالالج هلو .یدقمح هلوا یزو

 ؟ یدنا یعریای هل دی

 : ناطاس هدلاو

 ات كە-سرلبد <« مرهدک ن « همزوا ۱ ۸
 . یدشء د ءرانوسهلکا یم اللسرا بو اب یرالصف اكلکیدوس.مر وب وک ۱

 : راکنخ .یدرولک باوح ندز زع ناطاس «نکر ورود یصود هوق»

 : زرب ده سس ۳ كرسشمس واک | زوسه . هدلاو عاج ا

 ؟ راو یعالح كجههلکید هدنزاس . كسروروا مد ندرله نس

 همشراق ود هحقا نرای . مرتسیا قماللو همظعاردص ی اکساب

 ۱ رشهود ناو شوک قلتوبلم ر هدا روا .. كسریلکید
 ابا اقر رارکت نکشمهلبرک ردق هبوبق اطلس لاين ورب

 :یدهتسیا كما ثح ندهراب .یدشلک ی سهربصمان.یدشمهلرابا بوت |"
eی راضتاف رود قلرظ.مدشلک هعالسرآ نوا هی |  

 مرالا . یک هبارآ رب تھا شب چوا هدزمهتسزخ هن . سیا

 1 هلا هدارا كل ر و ندهصاخ هنزخ ۳ یدلاق هدمرلرک و

 : یدشم ر وهد یراق 2 وجا یرلز وک هللدح زیزع ناطلس

 . كسربلا دع هجو . ندمدرد هراب كنس قترا مداتصوا

 هرک رب . كسرد ء رو تونامرود . قو رلشر هدیادیم « یاه

 .. كسزعد یمشلاق نا[ نوا شب هدهصاخ هز



e NAR نیب 

 راز هنر مر . زرهکح یعدنقص هدنسهاس ر

 < ریا ادخ ۾ راترا بوهملسک | یراصم یارتسمارحت . نود

 مدل | ای یتفصا یناصیصح نیدلازع فسو هامون

 ءاما یثو مقح ؟ كرم هوب ؟ یمرولوا فارسا هنر و

 نوجا كنس هسروناج رخه ؟ راو یم مھ رص .e ما ا . زکسراقح هتبمهنکه چ ارس یاترض ؟ هوس نس

 یارس . راشآ ینوتلا كيب زونوا یفراصم راراکهلبط . رولیدیا جرخ
 . زعایاد هحقا تبلا . و ردو اه

 تلا . الوا هتسوا ندیایر هدنس ء رولنقص ماح هدایز

 . زرولو یالوق ر
 ندهرجم قیجا .یدشعود یدرا هناطلس هدلاو ناخ زن زعلادبع

 هلئسم رب .یدبا هلو ینداع كراکنخ . یدشمالشاب هناقاب یراشید

 بور وانا ندراود یزو « نامز ییدمهتسیا یتسعورو هدنرزوا

 .یدمه هلهتسوا هلس ناطانت لاسوتر نامزوا . یدرربدنود ید را

 : ناطاس هدلاو

 . یدشمقح ندادوا صاخ كرهسد . ردك هتشيا . هک ی

 ندای . یدشع را یم قوا فرانس یاح نوتسب كرر نع ناطلس

 كمدن دونم < هسزعهربع زوس هیالکو . یدروجا هدنس قلنویلم رو
 .یدقح ه الاق یت لدنسینیدلا ندن رالک ویسهقنابءردن ول هل طس و قبرظ

 ینیدنوط هدنتسوا یوا ناح قزاقوص هنو ردنوک چاق كهاشداپ

 هدننایحاشحا هراب كيارسمرح . یدکجههّما هل رفنام شب دنس
 هراب نوا شب « هده ؟ ىدا وول ه كمهلکب هقدص ندو ندیوش

 «راءادا ییدهلکبی رامر و رارق هدهل قرهقاب هنحشا كنىرلزوك نوجما
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 راک ایر یکیدتبا غارج هبیاع باب هلدیما كم « لوا نوک ییا
 هی ونامهروضح«لوا تعاس تردیمرکب . یدلکد یرلهقشاب ندنرللوق

 ن مدیا ل توروک  هدب لایور یمروس زو هاک اخ قرهقبح

 ی رلدح بورمشش نورو یدمش « رلزاب رس یی ؟ انا یدشر هجوق

 یعز وسهنس هل ومم هل وک لوق 1 ا ندک دتسیا ناشی: یدرارو 1

 ؟ یدرشود

 یراق ناقراص هتغلارا یرلقادود هل رلشید ندننمع راکنخ

 هتشيا . یدیا هدنجاتحا قدرا روق هسلوا لصن یتیعضو . یدروم

 ندشایوا .یدراو و . یدروسرود بو هتسیا هراب ناطلس هدلاو

 مرح « هسرونسیا هحقا . یدروبدا فرص هه با هی

 فانصا هد یرامرح كيالوا ننولارما . یدرونسا نوجا ی اط

 قجارود بولان قرەلاق زجاع ندنک رادن هراپ چاق ر یک یرابراق

 هتغاس ترد یم کی یدنس قهدشوق لوا نوک رب ؟ ی یدرللکد

 نوک 1 نیک راموا ینکج لسەر دا هت قرهلوا دش ندامراو

 ا تورا نالا :كنلاخ نولیم ز نده
 ۱۳ اس هراس دشت سا یامووک یکیدود
 ۵ وا يدمر ملی ها اوج جام رازق زون دايز راک هدیلام اي
 یتادراو اك كنمسق ر ندنسهاهاش كلام هاشدای ؟ یدراو

 قعیق راجا . یدرویردسا مازلا هراینجا هدنیاقم هراپ نیشپ
 كتلود هحوق . یدراقجهر دلا هرابتعا ییهدش مئاوق نشود هبهحقآ

 ۱۳۳ ۱ یر یا الزود میل ر تسلیم اروم
 كرهدیا قانارو شيا نک رورود بورود, ۰ یدرلذع ولو هدرافلکت

 ؟ یدرویلوا كعد هل كمهتسیا كمشيرک همرکاذم هلبا ینایع قنا
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 هجهرق كنالکو ته دوخاب و یرطاخ كنساباب هاسنا ینامع قناب

 هالا ) تا : یوچا ضارقا ا یتیداروو سرا
 هدریدقت و . یدکجههتسيا قلوشراف هنکجهرو یک ( یتک

 شملساپ هلبا یو نهم هتسا قملیای هللا ىلع ؟ یدا هب قرف

 «امایدلباق كلروک شوخ یسه ؟ یدقجالوا هناي ء هدیدقجهلوا

 ؟ یدقجالوا هل ماهسا قلارل نولم رب ینجهلا ندقیحا كهاشدا
 . یدراقجهلوا یخار هکمر و ده هنر تالیوحت « را رح هدکلپ
 ؟ یدیا یمشم*ا اما هجهلوا هدعدن دوم ًاتاذ

 مادآ ینهذآ . یدشمرشاش ینغحایاب هه ندنضع ناخ ر زعلادع

 NE یدنس قلن وامر . ي شرف یللةع

 كلتمعن یو كیاناي یدشر هجوق هجنروک یدنس . یدقو هراح هقشاب

 هط وا راکنخ .یدراوهدكلر و لاهحا هنکجهدهزوک ینقوقح و قح

 قمضاح یرلرادهسزخ یو نشهلکب هدراشید . یدشمشانای هنس وق

 O هر ندر یوش ندنعهمش راف كدنهد < نک راو

 لره هکیدمیج ییرلرب رب هدنک وا هطوا صاخ راهبراج هبروک یون
 هد راش راق یهاشداب وله هديا یرلفقداعوا . یدراروشالقدبع

 . یدشميس هب هشوک رر یسه . یدراشمرشاش . یدارانیمراوک

 : قرادراغا یرازوک یربا ناخ ز زملادع
 . زکدروا کلزستفد یشیا قنرا ؟ ایرک دلو شو یادم

 هک دا بوس ۰ نوسربعاح ینطاعهوج . مر ردکح هبهقلفیزک هل

 . یدشع روا بو راح هل دشین و. قرهشدقبح هسد .نکسر و تالتعزق

 كنبرلر رب ندوقروق راهراج رادهنیزخ یون . یدشملیکچ یر



 نزد 0 یخ

 . یدشمشوف هی یا شا كردنا لقع یر . یدرلروشدقاب هن راز وب

 و یدشمهلکک هدنجما ناحلخ بولو یا یهوج

 . رلرتسیا یاکشاب < صدقا

 یعاماد . ید أ ن هدقع ر هنسنغآ ء اقا وج

 قاروا یغیدلا ماست ندکب فطاع بتاکشاپ لوا زا . یدرو البلتاط

 ندهم هقفد نوا دارا : یدشعا عفر هرس هع تیاخ ر زعلادمع

 «یفروشسیاییدنک تکی فطاع رس و راکنخ ۰ یدشعالو هن اوه

 ءاما .یدروشالود بولود راش ر, ینیدهمشأای یلقع كناغآ سه وج

 قلواشمقبحداسف ر یی ندنکی قلطم هدقلاتروا ؟ یدبا ه رلذوب

 تلود هدنلاح تحارتسا ناهج هاشداپ « هسقو . یدقوج یلامحا
 عقاو ۰ یدنمربغاح هننروضح یاکشاب نوجا قمشایغوا هلبروما

 ندفرطییدلکندهمهل وس هلک هنساغا رازق رادهنزخ یون . یدلکد

 . یدشع ود «یرک یزوب سر
 . یدرویرو هنسوق هدلاو یرابتخا رغ یماغا هداعسلاراد

 ۱ ۲ لالقمرا ربم» م ا ندوق نالجا ءزکد یسالباقم
 ندنفرط ینولاص هدیاعم . یدقجهشالوا هنسهراد نبام كرهحک

 ندکغا فداصت هبافا مشاه بحاصم هدلوب . یدشمهمهتسیا كمتک
 رازق قرالوا هلضف . لعدهاوا ر زاغو شو ماه ِ یدروینیکح

 .افصق « رومکح هحقدولو هدنرامدخ یصوصخ كهاشداپ یماغآ

 كراکنخ ءنکل . یدرشودهمشاه رلشیاو هدایزلدیهوح . یدروب

 دوخای .یدروسمهتسیا كمر دل یتدشیه ها مشاه ..یدراو شنما

 یک لیهرق یساغا رازق . یدبا یسوتنوروق نسح هلرهوح هعلاطء وب

 هدنشید قاقمراپ مد . یدشمحک ن دوق نالبحا هنمتحر هحغاب هلود
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 یسهرناد مرح هنزوک كنافآ رهوج . یدروش رک رارکسع یک و

 یغوح جاقر كسفق . یدششلیا یر ندنراسشق هرع تاق نمز

 هدجراخ ندارو رلهیراح هسقو ؟ یدشیا هب و . یدشارف هعا

 هجوم هللا هللا ؟ قد الروب سوک یمش رایدنک هرم ناشالود

 كعد ؟ یدشماماراو ةنقرف كشيا و هدیدشلوا لصن یر ندنامز
 یراهولج كزابن ضرع وش « یرایضهب ندنقاط نونامه یارسهرح

 رازق یتیقحن ؟ یدرامک رلنو ؟ یدراشعوق زوک هیرب هیوا یک
 یتشاب بوقبص یبراشید . یدلکد چوک ردق وا تبلا نوجما یساغآ

 ید رکا هه راد .یدشع الودییسهشوک نابام قرایاللاصهسای ییا

 .یدشمروک ندشراق یاغآ رهوج .یدیاهدنسادوا كي فطاع بتاکشاب

 هنس رارقالک و سلحم ناخ ز زعلاددع قلطم . یدشعا یزکب ثكرتاکشاپ

 هعا ییعضو كب فطاع . یدرویدهتسیا شف هک ی یدشع هلضع

 : ندهمریو نادىم هنساغا مدامسلاراد . یدشمارواق

 رنک دوآ :ب رارتساا میز ے0 برات مضج روو رب

 . یدشمریدشوواق. یس وقاص قرهقلاق هغایا .یدشعد ۰ مروبلک هربص

 كعود ندري ییدلک رهوح 4 یدشمشود هن درا اا رازق

 کد مرتب قوا .یدشمشاس هدكب فطاع هب وزرا و . یدرونسیا

 .یدقو راهسمک هدرانادم «نوجا کج هلک تاکشاب ید راشلک هنسومق

 ندنراقلارآ وق رارباد یلزوک كکح شمهمروک نوک « یزو یا

 كب فطاع .یدرارویشالاح هبامتاب . یدرلشع ابا هن رلزوموا كسريرپ

 هد هلدحوا و یدشمرازقیزو ندناحح . یدشک | هنک وا ینشا

 . یدنمهنقاب هنفارطا هسلوا
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 كيناکشاب قرادرازت ییرازوک یکدروق قللیب قرق « اغا رهوج
 صاخ . یدراش مةهمح هبیراقوب هجرمسس ۰ یدرویرو دما

 ضع . یدقو هدنادم هل یرب ندرارادهبزخ ی وا هطوا

 نوجا ینیدمنناص هد ندناکشاب ۳ یغیدلوا ندراسرق هناق زای

 راده زخ هدا . یدراو یعاشاپ هدنشاب . یدروروط هدرود روق

 . یدراو یحابرق لیاص نوتلا صوصخ هراهتسوا

 انا رهوج . یدشمهلرلبا ككرهلک ندکلنمهمروک « كب فطام
 : قرهالارآ ینسوبق هدوا صاخ

 . یذشعا روس یاکشاب كرهید ء رارروطوا نمدنفا هتشیيا

 زب زعلادبع .یدشعا ام یدب بودیا عوک ر هنیرزوا یلاخ كب فطاع

 .یدروبفابهساکشاب نداع رق یراز و :یدشل ناب هنرزواردس ناخ
 كيادوا .یدشمرود ناود قرهر دشوواق هنک وا ی رللا كب فطاع
 هب یرابانوحما ییدعا هدارا ینسهمهلورلیا هاشداپ ۰ یداهدنشا تلا

 ۱ : زر زع ناطلس . یدماراو

Eیگالس بتودک همظعا ردص . راو زجاتحا اکس . اد اب  

 یا . مرتسیا كمر و دنس رب اکس « مه ؟ یمدالک | هجوا . هللوس

 هنر هما نفاص . كسردا عیدو هل یدند كطییدتشر هحوق

 . اس هب هم د مهرتسوک

 قرهقمح یراشید اغآ رهوج . یدرومفا ه وا كب فطاع

 یراق الوف رار هلزاس ضرع هدند وا وق . یدشمایف نسوق هدوا

 . یدرلشم ر دشه اب هنکلد راتخابا

 زای ضرع . یدرارویلکید یرانهلسش هلیوس هدنوناه روضح
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 نیز یف قلا لرهوح . یدروسهتسیا قلا قولوص

 هاو :یناغا ازق :یدزاشملسک :قالوف هدیسکیا , یدر و دآ
 هفلاق زان ضرع . یدروشاواص کما قلسوساح هساسح اطلس

 .همحک بوحک زوس ا هباشاب . یدرادهقالع هلس هلم اشا ناسح

 : یوروس یا لا غ یملادتع یدروسدا قار ینکج

 ررض امآ كەر رک نس یشیا یرلکدهتسیا كما

 .ماهار هسرانای تللا ۰. راریئاص یدلاق هترالا تلود را ا . قو

 كنسکناه ؟ لوس نیش اما یک د هوا راک ید رس ا ات و
 یسهل وهم لفاسا وروس رپ ؟ شع وقود دا هتلود و ردق هب یدمس

EYیمساق ربو هل معدن دوج رو نار سیا قءای شيا هنر شاب  

 . نانوستیک نوسراو . لک د مزال نامدا بو هزب ؟ ردبا لوق

 قاخ یرلنوب هدمه . عهتسیا كمروک یر . نوسلوا رار وعوا

 . ىدەتسيا

 . یدروسکید هجهداس . یدرومههلوس یثر كى فطام

 نارود یلیصا هدشو قرهلورغود ندرب ییدلک ناب « زیزع ناطلس

 . یدشمراتح دعاکر شوا هدرد ندنجا .یدشج | ینغایقلئامح

 : یدشعازوا کب فطام

 .وددنس قلت واع رب قاسهدیا هظفاحم ونا , لا قو ء لک 2
 .ردشع امده مد دوم ء كشوالک | یندس زمغیدلقص هسرروک

 ردشیار . كدمرتسیا ینسالوا هلو . یدهعا افو یلاط هدنمدرد

 . یدلوا

 قر#ایدنس ینیدنازوا كهاشداب . یدشمهلرابا هلرلانع بتاکشاب
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 زیزلادبع .یدشمهتسیا ققوص هن وقد هدرا .یدشع وقهنشاببو وا

 : یدشمرتسوک یس هبا قرهردلاق ىلا نا
 e یتقادص كعد قاب . وقوا هد نس 0 . قو

 .قدالک آ ۴ .شمرو وشودهب رو نیسیدنفا یمببق لو رکم

 ۲ ردمدا رب دسقم . تیا ملسا هیدشر هجوق یدنس و نس یدعا

 همت وس یشر, هن هسرتسیا مارا ی نعا تس مه . نارواد یلتقد

 : كردبا انع ندر یدب كب فطام

 (رلا)لزیزع ناطلس .یدشمهابرک كرهبد . كمهاشداپنامرف

 ۱۱۱۱ ها رد هلال تاپ ید یزالک و ینهتنسوم
 هسروروک یدنس اشاب یدشر مظعا ردص . یدیا هقشاب ماب یدصقم

 قمراقبح تالکشم راه الک 1 ی راقدالو هدنسش راق عقاو سا

 ها رک مر ادم لا یامع قلاب هد ر ده و 6 یدکج ه هم هت لا

 هلتتسم ر قلءراب ییا هلا تمعن لو « تیام . یدکج ه همنکح

 هاقتفا لا هاولد « هتلا ؟ ایدلکد قجاحا یتسارا ندنزو

 هكیاخ زی زعلادبع ناطاتس هدارا <« هن هدهحش . یدقجالاق روج

 یا قناب قرازو یشیا هلسهبسوم ( رلا ) الک و ! یدا یلکد

 زلف راپدیا جاتح هب هنس هدارا تقاع هدراهسقلاق هب امشوت وا هلا

 قیدصت ی هلواقم قجهلای كرهدبا دانع راکنخ هدنامز وا هتشيا

 ی ر طه و ڭىاشا ا ا زی زعلادع . یدرر و ی هما

 ینکجهبهتسیاقمراقبح تالکشمو كلبسکعر یی كرهوشود هلفارطا

 یلدرد یدشا كرت یادوا صاخ ندقوچ كب فطام . ۳

 ا ندفرط ناه كراقادلرف نلیروح ندناپ ترد بناکسشا
 عماج کیا . یدروسایالک ۳ کم کی رب و قر هلمساق هراکز ور
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 ىددوچا اف رع اطلس ندتهحر .یدهدنتعضو زا ف ها

 . یدرلشمراقیح ندهلج هروک زرک رلراک ایر قاط رب یمدا تخدم

 یدرلشم ردشل | هل هی | توشر قحا

 .یدشلوا نمهدیا مارا درر هاشداپ سادو ا نویلیم رب
 قغاصیکلع اشاد دوم .یدلکد قو قح كنالکو هدفرط هوا

 نس یرامو زر لیا ید تاود ر هدنشاب اتم ی دنا

 .یدرارزب غ ےک ید تماشو
 .یدحوک قوح كما ماهفا تودالک | هناخ زا زعلادبع یو نیل

 هليا همازتلا ید هلی هديا هک احم رهن وشودهحلفا رطا هاش داي

 یو نس هدلک . یدمزال كمما لوق یاشوزو « لکد یامئالک |

 .یدرولوایئر هدو: ردقەن .شالاح هباشا رب هرب دقت ا یک ناطلس

 ندنرازوکو ندنزو یرتأت نامز ییدنود هنسهرئاد نییام بتاکشاب
 هننضع كهاشداب كکب فطاع .یدراشعا شالت یرلبتاک .یدروینوقوا

 ندهراد كرهبورو هلةلنىغلاد كب فطام . یدراشعاص یننیدایغوا

 يااا نبام ر ءدنک وا راناو دص « هدقجاروا . یدشمقح

 مد یارس .یدشمهمهتسلا كمس هب مار | تا ای

 .یدشعاحیجر یامالت | هرب ندرلح ال رق هتفبح شب نهلکب هتسه |

 للام باب ءاتاذ . یدکجهدک هبیلاع باب قراقبح هنسهلکسا یسک رس
 فطاع .یدربلی هل ود بولیدک هدعدآ شب ؟یدر ردقهن هب ی هکر س

 . یدروینوشود قرلان و هدحیغنالرق ناق | یرغودهنرازاب یلاص كب
 هصاخ ٌهتبزخ هنس و . ىدا بناکشاب یر ندنسهنس ناسقط نجک

 ردهنسا شل یر نیر اک وکی .یدشعا هدهع ردهدی راظن

 . یدرویولو هدسام



 ا

 (یمیلح) نالوا بتاکشاب هرک وصندننیعت كکب نەما بناکاب قیسا
 راش قوج هدیارس ردهنس شب . یدشعا یلتاک قبام هدنتیعم كکب

 نو 6ز ک شا لشیر وشلا وجا لب ون ۰ یدشمشیا بو ود

 هلزوب« یدنسس یقانویلیم ر یهدش وق رود هب یی اع باب یدمیش

 :یدزلک زوسرب fon Fh ندو ؟یدتجهردشوئوط هللا كمظعاردص

 هدنن روځ دافلا یهداراییدسا یقلت ندنسیدنفا .یدنا یلوق صا تیاهم

 فطاع . یدرلشمهل وس ی راقدشا اب هب یسک رس نانخک هزوک .یدیا

 ؛یدهمکلس یک راناحوا هاش نارك ابا نکیا هدوفوا كم
 كهاشداب . روا هدنش وق دنس . یدراشاک ه یحهکر س هتشيا

 ینادر دشوت و ط هلا كىاشاي یدشرهچ وق یدنسكرهدیا عباس ینمالس

 ؟ یدکجهریک کنرەن مظعاردص ریا مک نامز
 ینسیدنک :هراحک هر وک «قرهقبحهب هلکسا ندحشت الرق بتاک شاب

 یدرویرو ی ضوده یلاعباب شاو شاو .یدشم ال راصای را همهلکب
 نوکسهدیلاعباب .یدقج هلشالک | بونالندیآ ندهمحک قوح هلئسم

 فاطاع . یدراروش زک رله طض حلسم نکا وق شید ۰ یدراو

 یروای كناشاپ نوع نیس> . یدشمقیج یراناو د مارە هلو رايا كب
 یراقو یغاشا هدنولاص لخدم . یدا تاذ یهدنمسا كب ینطصم

 هک تاب ید دمروا ند شراق ید اکشاب نیبام ۱ یدروش زک

 هدار وا كکب طصم . یدشلوا نواغ كا فطاع «یدشمورو ییعود

 ینیدلوا هدام باب كناشاپ یوع نیس رکسعرس « ندنسالوا

 هدداقعأا سلح صاخ ؟ یدراو یمالکو لج ءابحع . یدشمالک |

 ؟ یدرباسهلوا یشیا هب هداروا ڭنىرواب کال غ اس « یدهسالوا

 كب فطاع . یدراو كب N یدرولوک ك ینطصم
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 کب یرکش یساغا لوق روا كرهیرو یرضود هنسهطوا ترادص
 ۰ يدشهروص

 اشا یوع نیسح ؟ ردیمهدداعلا صاخ سلاح « مریم لصا

 N ترا یگ دلوا قوح یراترضح

 ك ینطصم ۲ یدشمحک بن اکشاب لندهمر و باوح ك یرکش

 ( : ورهف رود: یدرولورابا هلو ۲

 . راراکب ییراترضح اشا تحدم . رایدلک نالوا زا اشاپ بس

 هللااشنا ردربخ .ردهرزوا عامجا سلع .راردهدنماقم اشا مظعاردص

 کب اعصم .یدشمک و ی راقادود كي فطاع ؟راو سنت لحعتسه

 مرح هنرواپ طب 1 یدروبلنشالک | یيدمهتسیا كمهلوس یثد

 : درو اعم هدکم هلن وس یصحوصح

 نامرف ینهمروک ین راترضح شان مظعاردص , ھر ۱

 3 0 ید . ایدز وي

 .یداذر هدنشاب یلتع . یدالاربم ك نطصم .یدشملود هد

 الک | ینکیدمهتسیا كما اھا یشر هحهدایز كنو اکشاپ نواه نیبام

 نک رود هب یرک بور و مالس . ید دمة هدفم

 زک هشر درو تامولعم ندا داملا صاع سل رضاح

 . یدشعد . مرناص یدرولوا شادیا تباصا .مرد

 ترادص ندو 2 كب فطام .یدشع ود هیر ۲ كب ینعصم

 .یدراروب# هل راشا رار دهدننولاصلخدم هاو وک.یدشمدک هم

 _هلکتا كرهدريکس هجنوروک یتاکشاب .یدهداروا یسافا كمظعاردص
1 ۸ ۱ 



 سس ۲۱/6 تس

 دف کس هننای كاشاب یدشر محرتممضعاردص ند هم هلک | و دم

 : قرارود هب وق یدلوا 14 یسامقبج هل س هم کک

 هیدشع د .رارروم راظتا ی رلت مه اشا مظعاردص .كر وي

 هلا مظعاردص . یدشمرف هناي كناشابیدشر هلا هشیدیا كى فطاع

 فطام . یدرلروییشیروک روش ولوک اشا ینوع نت رکسعرس

 كر ههل وس هاست كد اشابیوع نیسح .یدرلشع | لوو هدقایا کک

 : یدرولوک
 . ههطوا ناي رز هسیا یدلدا فیرمشآ نوجا صوصخ هح رخ

 ندکر هيد . مایا لوا شعا كلرستک از نیزسقمراو هنقرف . حک

 ۱۱ ارس تهاشداپ ؟وولول یا لفاص ندم

 یوع نا سح كب فطاع ۰ یدشمد ۰ نوسەرو تهز ؟راو ی

 ییا اهد اشا ینوع نسح . یدشلوا نوم هنسالاق هدرجما كباشاپ

 ۱ ساق < شما شوا هتفطل کاخ ز رعلادع لوا نوک
 . یدیآ شادیا بلج هنک

 هند رکنعرس <امآ یدا لمتح كلروکناب نداشا یدشر هج وو

 همظعا ر دص قراراقیح ید ندس وق ك فطام . ید نم هن هلک

 ° ییا ی راشاق اش یدشر 1 یدمل وس یر ۹ یدازوا

 ۱ لا هاب دش یدنس قلئولمر ید وط EAN یرلقمراب ا

 یدیازوا هب اشاب وغ

 ۱ یيدع ادىما ك فطام .یدبد E نس هدر « اشا ۲ ی

 ۹ .یدشمهمهر دسهک ندلوا ییغح هلوا هلو یدشمشال وشراق هلعص و

 : هلعضاوت هرک وص ندقدوقوا یدنس كناشا یدشر



 د ا

 هرولقا هت احا مرەدیا مظمت ارهزوسز کا و زو هماک اخ 2

 کولاع د یدشام کج هيدا ران وسام و
 مشخ یدنس هدهتسوا . یدشمزوس هلراةح ین فطام اشا یدشر

 - رس < كم فطاع . یدشازوا هاشاب قوع نک رکتع رب لا

 نروک ینفطل هلوص كهاشداب «ژاقاب . یدرویموا ددم نداشاب ی

 . یدشمهمهل وس یثر هدوا هتشيا ؟ یدکج هد اشا یوع نیسح

 : قرهفاب هباساب یدشر هجهداس

 افتک ۱ هلکعد . اشاب زکسرولم زس هللاو . فارغلانمو
 قایا هدننیشراق ءاشاب یدشر هجوق . یدشعاح ی راشاق كردیآ

 : یدشمروص هساکشاب نام نارود یرزوا
 هردنش كجیب دا تربح ؟ ودر وا سافا یدنسو

 مک, رشا رازبآ تاس تله دن دو مریم یم ەق رو
 رخآ و لوا . مامو زوک هباکترا ون هسلوا هدیص ناسنا . زروذعم

 . مرهدیا ملست هنلهار یرهم هسراراید . زدن راع ندو ماضورعم

 یتسالعا وا قاب . ۳ رک یناشاب مد دوم . ردیسهربص رضاح

 . زلک ندلا لزکلوف . لس یناعا

 وغق ر یون ر دحاک یکی دلک ندمرت هند هرود كناخ ز زعلادع

 یسعنود شول لآ ندلاع بای كکب فطام باکتشاب . یدشه و

 نداشاب یدشر هحوف مظعا ردص . یدشمرف ی رادیما كهاشداب

 ندقونص هزک رب ییاعت یرکت . یدرویعا دیما بو لک یارفک و
 یدنوسهمرتتسوک یرزو نوک هجا هالات نالاق بوشو وا
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 قلصيا توراقح یاد قرەلوب ىنتصرو هلو هتشیا هدیامز قدالوموا"

 هد (۱۳۸۹) نک . یدربشلاح هاحاص ییرلیهز ندقرهلاح «
 زلف ادص كالن وکر و كاا تحدم لوا هنس ترد 7

 «یدشرهجوق ییدر و لو كرهدبا ملست یواهرهم نوجا تدم رب

 قرلاق لوزعم نقاب ههنس ر نوا هدنننطاس نامز كناخ ر زعلادبع

 کلیا ییدروک لوا نوک چوا اهد « هدلاح یییدلوا جاست هب هح

 یدلکدیثر هقشاب ندشیام قیحا ءو . یدشعاهباقم هک روکناب .

 ؛ هانآ توق ندرلشادقرا ء وزو ر كلهدوا یک اشاپ یدشر

 یاس هتکج بوک ندنسهتسوا بوراشاب هنشاب ك ۳ ۱۳
 لر هنهووک قاطم« نوعا كلکیشراق هنسهدارا كهاشداپ . یدنمهدیا
 داتسا ےک یدشر هجوق .یدراو فرط و ینیدایاد یتربص

 راشملکح هتنرلهسردم ندقوح <« هسیا مولع هلط ۹ یدریلیبهدیآ <

 .یدرروسدناماود هاموقوا (هصوینع ) قروه اباق هنرزوآ رلهلحر

 هداما هواه یاربس ارصحتم یتاکشاب « كمظعاردص هدر دقت وش
 هدنشاب لتع . یدلکد شمرلد مادا و ؟ یدبا ه تمکح یهدنسهْما

 یدههدیا زاتستجا هغلراکب ا ینجهبمهای كننلد ر « یدهسالوا .

 تیام . یدشموقوا نادم ههاشداب « هحیقحا یدشعاب در هلس <

 ییدامهدیاهدلاقرهلورون هجرلنوک كتمهیلاع ریزو رب یک معدن دوم
 یدشمتک بوح اقءرزوا كم 4۶ ود هب یرکاهد رب <« تصرف قانو ماهر ۰

 روحایهرطقرب . یدلکد شمولوا وه وا هحیک نونو < زن ناطاس

 یرزدلب <« هدهحیگ ر قاروق یيدهعهلن رس ینلاروا كرهشود.

 چوا . یدشمالاق قوقح قلهاشداب یربغ . یدشعا یحاص قرایاص-
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 کا و ه ییا قلود قرهشیاق هنسا را الکو قالببح یر الاب شب

 . یدا یر ندراتو هد یدشر هجوق رسهمش . یدررویشالاح

 لوک كم قاتا و زلال هخ راهشلاجت ها هو
 ایا اما نوک کید تصر : هتنرالا كرامادا وت : یدرویلکا

 یر ندنوک جوا rs یدمولعم نده یراقج هامشاواص کما

 ا مەد اذان ا هتشلا هدیسهداراهاشداب . یدشمالاف یا رس

 ها ندید یی تدش كرهدیا عفد ست او یر بونوط

 . كب «ءلط یصاع «ق راقبح ندنرغح نوت! شيا Gh ید زلوا لا

 ییا نح ریزفلادع - یدرووا شل و تع هالا هک
 ندفرطواهسلوشود هنایهن . یدشلاف بوشبقص هنسارا شا یحقاب

 ناراو یرلیا هدقلزابرس بورتسوک یتیلشاب كد . یدروس یزالا
 . هدهقفدوا .یدنههدیا لع نک رروط تور وط یاشاب یدشر هحوق

 كلک یررش اهد هنر بودک یدشر . یدنوک او كتمایق
 یسهلدیا مظعاردص كتحدم < اما هیات نوع لاسح . یدهدلاتحا

 < رلن دشیا نورو یدقلتشدب هر ود 3 یدکح هم ەدنا لمح هس روس

 بوبجا هللاح كراکنخ هجوق ناربدیاصیمنک هاندیدب یک زی زعاادبع

 كيا رسنارود هدنجما ماشنحا ناف سطر اه یدرارکح 3

 یعالوا ۰ یدرارناص راذکمد هلنداعسیناهج هاشداپ ء هدبوقاب هنتشه

 1 یدرلهسروک قربالناق هتحز هد بواک ه رو كره هشوا ؟ اب یدیا

 .ندننورد درد لر رف هک یربتدرانوک رک ولتک و

 هلس راد الوا ینمشد ناق هلاح و . یدشملوا نصهدیا مارا هدرا ر

 .شوخ . ۔یدر وہاب ں ما رف رسا نداق یجنح وا ۰ یدرلراک هتفر بو هلا
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 ۱۳۱ الا هوا واین ددنروموا كاج زب زعلادبغ
 نع نداق ( لدادا ) یسهدلاو یدنفا ندلالالج دوم « هکلصت

 . یدشعاینحوا ی داق (لرششن) هنر «هګر ودنا تافو هد( )) ٩۲

 رب لاصیوا یک دن دوم . یدیا كيب « لکد رب درد « نکل

 «یدردالرلن وا . یدشلکل فاغ ۳ چاق رب هنر « مت رزو

 قاح یرلشید نهده هک كراکنخ . یدهرا نادب را دم اخ یا یه

 . یدشمهع هد كع « هکیدرولوا عا نود رک یدروحا

 یتاناب ییا كنسەمر وچ یبیزوق ناسین هبروک یراقد وص هنیروضح
 ككا همقل هنغاصروق . ىدشملاق هلقلا قجهمقل رر ندنفرط لب هللا
 هداکوا .یدرومرود كورم وا ردس ی ( یا ) ٠ یدک

 ( یاب ) هدنلاحو ؟ یدو او نده مه . یدو عو

 ر زما یدنک ؟ یدکجهدبا یعازهتسا هابرلهصغ و مغ كره هلفوا
 «هکی دقو یرایر ندناج .یدبا هدقلوا تلا بولساق ههصز راک ایر

 ۱۱۱۰ ید رووا هوش ندیوش , ماشداو د ل: هدبولک

 یک یراپوج ناماص نالبباق هلیس هلی یرانبرق قجهلوا یرانیه كا
 . یدراروینالراود بوقا ءرافرط زسریلب قرالیرا ندقااب 1

 هل وس ین یعود « بوقبح تا یدرلشا یلر نا هد به

 یرادنتم رو هدعاحفادراب كرهدنا انع بول | لا . یدرونم

 ؟ یدیا یللوا یم هلو . یدوو

 هروضحی رب « یر ندتعاس تردیمرکی « هدناخ ز زعلادبع
 ؟ یدکجهدشیاه بوربغاح ؟ یدشعا یه هنکیدسوک بوامفاح

 ۱ یع رلاکد كج هربتک بضع نوتس یی كر هب هل وس قترا كسک ١

0 
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 هب « هم یدشم«ا لوىق هنروضح هل یتسهدلاو یدبا

 راقجز دلی سئوم بورارق هیيا ندا راوص . یدشلوا ماشقآ

 قاروق قوح یرخ الام J (AY و ید کیو

 < هدیدروبلوا نوک چاق یه سابلارضح کوا مزوس . یدروسدک

 هلرخ الا میر نوک و . یدشماماب رومی یلوقوق قار وط ر هنم

 یدقوقاحص یلوا نوکر ءاما . یدا یسرارازاب یجنرب یعرکی

 هدرلمد یتیدشانناق كراناق هدرا كليا هلو . یدراو كل مس زا

 ؟یدحوک ردقه قعاپاق ههطوا ر قرا یهرو بوالاحراب یرکج

 لاینوترب یسمالا یهسمک هنروضح نو وو هحک ر كر نع ناطلس

 ض رام رللاح و ها یدشع وقود هحهدایز ی هدلاو

 .یدلکدشلروک یر ندهنس شنوا ییدتسابوااپ هلو . یدشلوا
 نیو وا یکی هد قوح هدنراذامز قح 4 الغآ . ید زملس ردهب ردک

 ؟ یدراو ه « بحع . ین کوک هلا ههه قرهالاصراح

 اشاپ یدشر هجوق مظعاردص هللا كب فطاع بتاکشاب ناطلس هدلاو

 ندمک نهه ع یالوا : یدروملس ینارجام نح بوک هدنسارآ

 رس ا بتاکشاب و مظعاردص اا هلته ۰ یدکحهدشلا

 كناطلسهدلاو .یدراو ینامولعم كناشاب یوعنسح هدر . یدشلاق

 هنغل مسن وغیوا كغلات روا ییلالح كم راکنخ . یدقو یربخ هدندیو

 6 یدف"نداق لارو ر ۹ یدا یلکد هل وا ەدەدتە > . یدروم رو

 ینآاح وا كاا یدیا سوأم هدایز ندیاخ ز زعلادبع

 ندحاص قرال وا هلصف . یدروکوح بوزص ناق هنک روب هکدروک

 ییدتبا لق کی ( ندکب ) كاشب میدن دوم ی یرخف یا نرق
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 .یدشع ردروص رطاخ لاح . یدشهردنوک سا وا هدا رم

 مالس هاسشاپ مد دوم بوریو تاماعت هکب یرخف ناطلس هدلاو

 یدشع ولو رضاح هدهفلاق زاب ضرع رادهنزخ « نکی رمدنوک .

 هدهفلاق زاین ضص . یدشعود قواح بودنک هلح ك یرخف

 ی راکدتشیا و هد کلم ریس ه یدنشلوا بیاق نر

 مدندوم « كب یرخف . یدشمشوق هامریدشالوا هیاشاپ رکسع رس
 كجحهدک هشوخ هدك هناطاس هدلاو « نامز ییدنود ندننای كناشاب

 عدن ییجنمام یحنکیا كناطاس لاینوترب . یدشماعالک | ریش

 ا  ناظتس هلو : یدراو یرامس ثلسهمردبوک هناشاب

 .یدروبلسینکج هل تک هنرادصرارکت كعدن هدنوکرب زن هسلوالصا

 قلطم جا یسهلدرود بولبدهلزود یک یتیال كالاوحا ناشیراق

 تحدمو یوعنیسح < یدشرهحوق . ا هتد وا جایتحا هع دب

  [7<«یدرومهدا نانا و هک رخ ا نیر وا وا ات

 ندندمش كثالتقم قیاس ردص « زلوا هب رولوا هب یرو وا ندنوب

 ناطاس ندلاح . یدشعوشود کا شوخ ین رطاخ وا و کوک

 ساع هللا هتمک ید بن واق هنسهط . یدقو یربخ كزیزع

 <«یب یرخف ناطلسلاینوترب .یدشمهمهن هرک وا نوحاین دال وايیدسا

 ندنوناه یارس هحفخ ندهمر دزس هل هباغآ هوج هلا ان رقرس

  Aناسحاو مامنا نامزیه ند اطاس هدلاو ك یر

  8هدکبدڅ ظفاح نرقرس ناروص ینکیدتک ههر « نوجا ییدر

۱ ane E 
 .كرو وب هساعوت کشا .مرەدک ردق هبوشراح یاق هلوش

 ندا رس ین ام ینکیا 6 هک ولا . یدشد <« كدردک هج رار



 ف
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 هجا یننجهامالیرآ قوب یناکما كنییاام شاب « نکریلیرآ
 1 یدشمهمروآ ناب هدٌملکت اک رار کی حامل یدرولع

 ندیم وزا د و ا ها یاشاپ مد دوم 4 یا ن رق

 وا هجوت م یرضف اشاپ مد : یدشهروک سومع هدایز

 i یلدا هدننامز يراد یقنط . یدشمهجا ینا هدکم هلا تاقتا

 غیلبت یمالس كناطلس ءدلاو كب یرخف ۰ یدشعارواد زسروطق
 ۱ ا شاپ ےدن نامز ییدتا

 ب ؟ راو یعزمغیدلوا یکلد صدا مز . مدنفا مت

 رلود زرو ا ی اردا دن يک نون وا

 .ناشهالرطاخ اقلطمیرلز . مرابا تسارکش ضرع هزمدنفا ولتمصع

 هدیدلید» ایا ه ۰ مزهدناضرع هه یه رص رضاح ولط وم هب

 فهبنانغا یسحلیا هیسورلوا زا .یدلوا تباصا .یداروس فیرمشت
 .یدرولش روک ندلاع لاوحا .قدروناو هرزوا تبحاصم هل رابانج

 تحابق .رازمل ی رلکحهمد هل ندیرارت ی هاشدک

 ؟یدر ونا هل ر دک نده ر شښجاراوهارو كلاح ماجا .ردهدزک- اوو

 یالا چاق ر وال یراترضح یلدع دوم ناکمتنج ۷ جایتحا

 هدافتسا مزون هام. الاح . یدروا هل دیا هناعتسا قند کس ولهسور

 هس ور ء ا ندشیا شیا و را نوا هب رشم همه وش ود ینلو

 هنس ان تراقس « تح . روروط تاوزتسزک. کا تا رفاو یسحلیا

 بارطضا لاک ینغیدلق رطضم هدنک راد ظفاحم تاورخ ردق زو

 تقام و رک هزب هلو لکو ۰ یدلیا اشفا ندنتقادص هزکلوقو

 دوش كب یرخف او نرف . یدشعد شود كمهلا اعد همعنلای و



E EE 

 هزان یحایام یحنککیا . یدرویلکید هلتقد E مد
 . یدآ هدیونامه نيبام ردهنس ید ۰ یدشمصاپ هنساپ مک

 رانا راک یک اشاپ مد . زر مت هاو ا جنک

 .یدراوی رذعم كحنک هدکشا ت رح هلطاتحا هدنسشراق كرزو

 . یدروسدبا يلت رک و كمظعا ردص قباس

 لفارطا ندرایدوق یدبد نشود هرازاب وشراح بوشاناق هدقلاروا

 یرخف . یدلکد دوحوم هد مو زا هتسالوا یربخ . یدقو یامولعم

 .ابیدشم ءرک وا ردقو .یدشمقلاقهعای هرکصندک دما ینسهوهق «كي
 سفق كر ەدىك E 6 یراقدل نداشاب مد دوم ؟ یدا یفاک

 هداشاپ معدن دوم . یدقجایاص یک ینیداوا هناطلس ءدلاو یهدندرآ
 : كرەلوك ‹ یدشمقلاق هغایا

 الع دهم ۱ کروس منا ی ۹ یک کا د مرام 3

 ارز . رانوسنولو هجولریدب .« 8 ددا ضرع ندشرط هزمدنفا

 هردراشک هارا رب اشا تحدم هلآ یوع ی رک ندشيا سیا
 . یدشعد را EE ندکعا قلانف ر مراقروق

 : یدشمروص كرهدا قاض . یدشملبحا یراز وک كکب یرخف

 .یش هلو هنس راترضح ناطلس ءدلاو « یرلترضح اشاب ناما -

 ۰. مرونح ندضیع یسوضود د ردنا رازآ ی ؟ رنهللوس لصل

 هنیزوب كکب یرخف ۰ یدرویلوک ندنلآ قیب اشاپ میدن دوم
 رزاو هارس < راز هلکمهلوس ینکیدننکح ندناطلس هدلاو یراق
 OL 8 یاعا ینکجهدیا هباکح فرح ی رلکدتثیا زمراو

 هحنعز ینا نرق نالیاص قجوح ینود « هدنشاب یدب یعرکی



۱ 3۵ 

 نوا ندنشاب هدازمش كب یرخف . یدرویالتا اشا دن دوم
 کب یرخف هدنسهراد اطلس هدلاو .یدشعود هیارس هلشرط یاق

 هناطلس هدلاو ی رلکدتشیا نداشاب مدندومم كب یرخف ۰ یدرویلکپ

 . یدشمشیراق هن رکف ىلع كن داق لاینورب . .یدشمالک | ار

 هک ام هروک زوک ینالسرا هتشيا . یدشمهمهبهلکید هدایز ییحام
 لوټ هسک ردتعاس ترد یعرکی « یلکو ۰ یدکعد هدنجما

 یاو تلا ۰ یدشماع | هل قحهمقل ر هنعاصروق كرههعا

 هدلاو لاینوئرب . یدشلاق بولاق هیادوا صاخ ندنردک هکیدراو

 تواب ندو سقف یدنشار هد شناوا ول رفیق
 هاب تلا ام كننااشوا رب یر ءرودروق

 . یدوقلاب یلارغط یمارو . یدراو هدیوقلاب هحوق هدنناب . یدا

 هیراح رادهزخ ترد چوا و وا یادوا كباخ زیزعلا دع

 قجونص هدنحما کل شوموک ناهج هاشداب لوا زا ۰ یدروشلکی

 هبیراقو «ی اب یک و :یدشعرود و ی راقجایآ رام هللا وص

 ند غا . یدشهر و هرلهرم یلسفف قبحا نالیردلاق بولیریص

 هلرلرادهسزخ ناظاس هدلاو . یدرویئوط هراکزور یننل ا نایالناح
 نیداق لابنوترب كر هلیکح هرانک رر راهبراح رادهننزخ . یدشلکه ناي
 : یدشمروص یک رولوغو ناطاس لایئوئرب . یدراشمهلکتا ییدنقا

 تب وابرو ۱ ۱ رو یا رابا بت تا ٩

 ؟ زکسزمهللوس هیه ؟ یمرولیقبص یزیزع ناح

 بولیقبص هلبا یرللید كەتلەب ناتا زا هنسهویش هرو راهبراج
 : یدرلشعا ضصع ندقرارازق



 — ۲/۸۶ بس

 1 زدهحنهاح یرورا . یدرودو ی رلقایا < یاد

 < اما یدهلد كمريک هنىرانا هدنمدقم [1] ىدا نداق ییهناک

 . رایدالآ بویقاق هليا مشخ
 وق تلا ؟ یمزولیدما زحمت متالسرا هدننامز یلردک چیه

 ینغیدلوا یار قایا نداق یرهوک : ردهاشداب وا . ردا نواح

 ؟ متشع ون وا

 كلر هئشن . یدزمکح هدچبه یداف یرهوک ناطلس لاینوترب

 بوق قترآ ندنرایدو لا كراو . یدیا کیا یرهوک « رب
 یسهدلاو ناق هدنکالاقا FE . یدشعد نام الا قرهناصوا

 ی رش رطاخ لو ر ء شا كلهلوک لوق هنسداق [۲] ( لد شه )
 لاعو . ید ونع ناف هدیهدلاو ناق یدشمهعا هدحر

 هدنسارا یرالوق كناطلس لابنوئر نامز ینحامو یترثزوک هتنح
 هلا لرب هنشن سوت و لب هر راح و « 6 یدشمش>)> ناح

 .یدریلس هسدهن هریده ؟یدا یعراش مشدقاب هنغان اینالسرا هدیرهوک
 ۱۳9 ۰ یدما لولو یدقا ( تکوشدح ) یر هتشيا

 هدلاو یدمیش هدید-ثلوا راي یرلعلاط . ید ( كنسدلافس )

ELهاب و به 4سد 4۱ راهمووک ندور وص . یدرلشمعح هشیراب  

 < رارویدونوا یرایدنک قرهلوا یسلد مدلوا هن . یدرلرولوا
 كناطلس لایونر . یدرارویشقلاق کما رلشیا كوي ند راشاب

 ( یرهوک ) هد یدشع یا هز N یدشع وط یناحامصق

 . ردنیداق یجندرد نداق یرهوک [۱]

 هتناور ر یسهدلاو كوب كزرع ناطلس یمهدلاو كنباب دوم [۲]
 . ردزسنارف و

YE 
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 بس ۲۸۸۵ —

 «یدهسلیبه رک هبیرجا ع زه زا یخ وق ندیروهحی داق ناید

 هدنرورض كء ود هبیرک قرهلواشوب ىلا هن زو سر ناطاس هدلاو

 ذاحما بد لجاع یلاع «الاذاعم . یدبا اقف لاوحا . یدقمح هلاق

 لوصح نامه یرلکدتا ضرع هللا یرخف كعدن دوم هسزت دیا

 .یدشع اد رقط یسوق یسادوا رک ناطل رم هک < یدریلی هود

 : یدشلو ود یمادص كد كباخ ز زعلادىع

 یزو كةسم هزس ؟ قلزسعیاص هو ؟ هن هک وا قاب

 13 ¢ لک منو هللاانتنج ؟ یمدملوس یمکیدمهتسیا كهروک
 ىم ایام ا قولوص تحار 7 ول ؟ كي الا نهدلک |

 ee درک یر

 -راروم ا هجا" .یدشلوا لیدی ا هدلاو

 یدشع ادل رم ر راولي «یدر ورت هلتسصع . یدشم

 . راو مرلکج هلبوس ر ۰ مراید تصخر ا ےنالسرا

 ےیلکد كەدلاو . مرولک هد هسمهتسیا

 ندنک وا هر و یسک وک راکنخ

 یی یھ وک لواز |.یدروبلکی هوا بود کی ر «هللاهللا .یدشمارحص

 عد اک هتج یسەدڵلاو هدیدمش . یدشمواص هکلح وک ندنشاب

 كنقشعو تع هتسیدنفا E یدبا ه هسیا هه یرهوک یدیاه

 .یدرباس هل وا شهر واشاب هادواصاخ لور بواماایاد ندنکلهدایز

 هنسهدلا و نردشکح کی ینک هوا توامرود ماشق | حایص «و اي

 هقشاب . یدقجهلوا شاک کمهتسیا هراپ هنن قلطم ؟ یدبا یلهعد ه

 قراروواص نمرخ بوروو راخهدو اه یارس ؟یدراو یمسهشیدنا

 ِ ءدروشارب ینکیدهما



۲/۸۳ — 

 دیدشم ر و باوج كره رو ردق هنسهروا هدوا «ناخز زعلادبع

 ٩ عی یاب ادخیتک .ù هلوقوص هعاب رامز هساوحا هی | س

 هراپ من مه . زکسرمشالوا اکپ الاح . كدتا یرظان هنیزخ یقطاع

 همشراقیتس یدمش . هلواربخ هلوا حا ڪ نود مامز كج هديا یال

 كکيدتا و . هلو س نس « اما . قو مقو كج ەشەاوس بولا

 ۱ ؟ ردیلکد قلزیسغیاص

 ر زعلادىع sS ه یرحا قره الارا یوق نداق لای ور

 كيد . یدشمالتساراح هنرزوا ى وک یرلاوق یلوزاب نللاق ناخ

 هلر هک ناطلس لاینوئرب ۰ یدروبقاب هنیزود كناطلس هدلاو كبد
 7 روی هیدن و رانا

 .قار تحار ین هدالوس یکجههلوس زن . كدلك تیقاع تس

 هاکج هيد هقْساب . مهتسیا iy هحق | س مردیا رارکت قاب

 . هقشاب وا هسزاو

 ۳ هسهدلک ؟ ےک ندا یسید رقال هحسقآ کس 0 9

 O قلاروا ؟ كسمرولمس ینغیدلوا رله هدهرشط . مدلك نوجا

 ۱ ۳۳2 ییعود

 1 فالوور نووبسو و یرا كز نع ناطلس

 ٠١ : یدشمرشاع قراحا یرازوک
 هراشیا ود ن قترا ؟ راو هب هدملا روا . هوس اهدا را بس

 [۰]۳ رلتوسلو هاشدایر هقشاب هنراودنک رلنوسراو .ممدا لمحت

Rlندهع وشود ؟ یعاور قلرا غا ن هد جنک و  

 لوس ؟ كسروناص راورو یمتحار اکس ؟ كسررتسوک اضر لصاب

 ۱ زرد یرکف و هدیوتکم ییدزاب هدانخ ناطلس هدنملخ [۳]



 تب ۱۳۷

 بوت هزوایمکمهزکب 6۱ كسرت هنکوا زوک یاب ملس کت
 کشم نلرو وک یوا تلا كارد نی ۱ اش ۲

 شاط ءزوجسلاد رب كن ( ازفا قوش ) نس . نعوق ینکجەەا
 بور وتصرف ۳ یدممش . كدرو رود راب وس كدنک ینخیدنراقح

 ؟ كسرتسیا ماي یمهشآ | ۳

 نداق ازفا قوش یسهدلاو هنا دارم ناطاس ء ناخ ر زعلادع

 .یدرولوس یعود یسهدلاو .یدشلک هنشاب ییّع همش دشیای رازوس

 .یدنوسزو هسشعا ربدقتیو ادخ .یدنوسالوا هاشداپ» یک دارم

 نو وروسیعوحوح یعولوح « رولوا نام ك ىلاح كز زع نالا

 ۰ یدربلاق لمس

 یرلشاق .یدشلوا نامشب هدهننکجه هلیوس هدهنکیدلبوس راکنخ

 لاب ور . یدشمشود هنرزوا یک وک یاب قرهلیناح نوت نوت
 زاو ندطلس هاشداپ . یدشلو ی راماد فيض كنالسرا « نداق

 لاینوترب یدک تطاذب لا ینیدرمحاق ندننغا یکج هلک

 نالیوس هلتدح . یدروبلس یغیدلوا ییئاط ندلاب كناکفوا نداق

 e هل وا هدنسشراق تقدقح ۳ یمیق راز وس

 نکم ه كمروک

 هسور . ردلنوم هدایز . مرر و ربح ۳ ا ا 3

 . شرردتا هظفاح هباورخ رو زو ینااعو ینسیدنک یسحیلیا

 .مرولاربخ یننادرود بودا نارود ردیزوس هنتف ر هدرازاب وشراج

 دام رب داره مزاقروق هسزمایشاواص هکمنلک ندنقح كداسف بابرا

 . رولوا



 بی ۷۵۸

 ۳ ردکل رسهظحالم هب وب . كسرابوس راش تر اب

 ههظفام یندنک ويد ه /یسحلیا فوقسوم ؟یمداوا ناروص یدام
 ؟ كسرونهرک وا راربخ زسلصا هلو ندمک ؟ نوبلوا یعاس

 . نوسل وا فالخ ما وط . ردا ضرع كلو مد یو ا

 ؟مزال هل كمروک ایر یلوقروق ؟ یعزمشود قعارواد یلرییدت اکس

 : ناب یتیم هلا
 شاپ .یده ل ررک ےس ر یحا هدنراقادود یلاق هلزب نع ناطلاس

 : یدشماللاص هحلردک هآبیبا
 a ا كوا د ا اوس شوخ . هوا

 ؟ هللوس الآ ؟ رونایاد یعاح کو قترا ۰ زیهملی ردهوشوا
 . كيلاروا . مریلس دا كم هلکیدی كسرب ندالکو نزادعب

 ؟ نس وتلا ۱ 5 . یفیدلوا قیشیراق هرب ره

 ؟ رولکه ندنلا كنمسق نداق نكلو ؟رولب ک ؟ مەس ز ملی ا

 SRS .كسردا تباصا كهسروشود هنر ر UF ندامرود

 تحار . روهلکید كشا . زمشرا یرللا هداسف ندکع یشاب

 . ناتوسش الاد یک راراموج نوسراو . كسردیا

 شا Lk یک ر وا تم ادا ل 1۹
 < الا . رولبر و ک هدیاف هدعمر دٌسالقا زوا ندلومساتسا 7 | یاب

 . زالوا نکم قمراتروق ندنرالا یش 0 و

 ۱ ا هاشداب ل ى روا كما ینکوک كتحدم
 .ثلسرلکب تصرف .ثسرانوط لو قمالایوا لزوک رب بوریو دیما
 ن یفرط یالوق هحهقشاب . تا ینح وا ندنسهفاک هدهمشدرا

 . ماماراقب



 بس ۲۷۸۹۵ —

 یعدمغیدلوا قشاعهننرازوک هداق [رداشاب شیورد] یشیورد

 . ردنا باقرتسا یا وع ناسح . كسروناص مراتوط هدلاع بای
 نود راحات . راردیا اما هتکللاو رتسانم هلا یرمشم ودرا یجنحوا

 یتسهعا را ,aS E E ی كد رب و اا حابص

 واو مراکدلم هد بلا مدب هل وس

 یک كکيدلم هن نس . نوسالشعاب هتلود و یعالسرآ مر اس

 كتحدم هکمادام ؟ثسبمر ریو تصخر .عهشلاج نهدهرکرب . تیا
 . مرهدک هلو اضرا یا ء كس رلیوس ینغیدلوا یشاب داسف

 "یدششا هسزود كنسهدلاو یلردک كرهلوک ناع زی زءلادىع ناطاس

 هلا بور دناق یاشاب تحدم . یدرولیوس رب <« نداق دنمدرد

 یا یا یداکد رکف و هک یدرویدا درمآ نا

 ندکسک و قرهایادبژور و تربصیرارکید هرکص ندکدرک هجووآ

 . یدبایسبلفرط كتحدم مولع ةلط .یدرلقجهبمهلو مر قجەت ا
 -وقوا هلي یسماسا هدرلهسردم و هد کلم اراشا ی ۹ یدشر هحوق

 و یدشلک عالم هاح زیزءلادع « ییبلکت كنسءدلاو جا جت

 ی او لهاح 2 ىا هب ابا هد شن ناطلس

 بولواكتسد هدنرامد لکشم ههاشداپ هدکعا روما ُهرادا یربندرلهتس

 راکذخ .یدراو هدیذوه هدنرزوا الکو قرهلوا هدایز .یدرویرود

 : یدشع د قرهاشوع

 -اواص هغملا هلا یتحدم .پاي یک كکيدل تک . عا ا

 ني . ردقو هتلا مربخ . كسزعا اف كەسروش

 ۳01 كهاشد 1 هسروشدقص كساب .ش لاح کمر 2

۱۹ 
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 نکرد (هنیقاص ندرومناب ؟ یکدالک آ هلیفارطا یمکیدهتسیا كعد ه
 . لایاملوط [ ولود ] هولوط

 اء ناطاس . یدنشنقلف هغابآ ناطلس هدلاو

 ۱ هلزوک راک هدراشید یرلنهب هلل وس هدرا . یدرو برود هدنسشراق

 هلاحلخ هدنشید وق یهوح هلا هقلاق زاب ضرع . یدرلر و د.شیا

 : ناطلس هدلاو.. یدراشمر و قالوف هب یرحا

 .ررهدیک ین .رانوسرو قوبج اکس مالسرا مرهدیک هتشيا -
 هزطداجالع همولوآ رب هدايند رادو . ثاسردیا قار ردقوا هبه مه
 . رولو یهراح كشیه

 ؟كسررود نو کو یه هر PO هب هب « مهدلاو زیرع

 هپ نم . رولیقص ماج هدایز هجیک و ؟ یمک دهعد پای یک كکیدلی

 ؟قازسفاصنا هو . سالا همرزوا نونامرود « هجک دید مدیا

 - ریدحاص بوردکود رر یرانع ندمنهذ اکی ؟ اما یقو مقح

  هژرلکب یتعاس فرشا . راو یسهریصرب كئين یه ؟ كسرتسیا یعقع
 « شلاح هقلو ینفرط كا بلج قحدم ردق یدو كجوک نس

 .كسرارو ککج هلفا .هعد عهدنا لا وس بوروصهجهدایز نىقاص
 - همهتسلا قلوا لوغشم هدایز هلاطاس لاو ر ناخ ز:زعلادع

 راکنخ .یدشمردنودانای ندراود یزوب قرهناح ین راشاق .یدشم
 دن .یدنهالبراو هسرزوآ . یدرا اب هاب و اع او هدننامز یردنقص

 قوح هتنالسرا ناطلس هدلاو . یدرویدنا باجما یسملقار هلاح
 ا لا ىدا لا قمرادلا راریدنزوا یو هلو ناش

 هب . یدشمروو وق بوق هزاع 1 یواش ست هعفد ر ناخ

 ی رلکتا هللا کیا ناطاس هدلاو .یدبا یللب یحهبهعا راک هسنولب وس



 سم ۸

 «هكسداق لاو . یدشمقح هبیراشید ندهطوا قرهصاق ت

 .یسادوا راکنخ .یدشلوزو :بوحاق نوتسب یروضح ندا بالسلا

 هدرا هی راحت نوا ورود ابن شر وح هدنشید
 بو هلکید یاران زا هدرجمآ « E یدزاروم رود یرا

 .یعاع اق جرک ۵ زکپهش زوط كبەقلاق رادهننزخ . یدراشمهمششا

 ندنکنركناغا یهوج .یدرول زا هڪ رز یرلزوک .یدشملسک

 یشداق هنغوعوص یرهمز یرلقادودیلاق . یدلکدلباق قمالک | یثرب
 هنساغا هداعسلاراد نک رک ندنرلکوا هدلاو یدشعالضاس یکشمرود
 ۱ : یدشعا تراشا هلشاب

 «یدشمورو یعود هنسهراد بوت ادلربم هسد .لک هدرا -

 هدنسارا یسءدلاو زوا هلا راکنخ لک وش هس « راهبراح ی و

 هینالسرا :یدقا ن داق یدالو متن: هرظ یکیدس بزار اتش
 هحیساةیج یرلزوک ء اما یدرارلیب هیهلکید العا كم و

 کود ااا LS ts تاقیدب لر هلراد هنس زخ

 رک | هنکاوآ یاب هناوسه ام یدراشلوا نکنا رف ِ هن رلکوا

 . یدرلشلاق اقاب ندنسافرا كناطاس هدلاو لادا نلکح هنسمراد

 ندا ناتو ید دو ۱ ولت ی رز وموا یردک كناطلس لاین وب ر

 .هوز وا ك و یدلکد تک الف رملسالتاق < قارا

 كرهلک ندنعا وق ی هدا مش ثكیاشاب معدن دو . یدرومولو

 .هدرلاب روا « ك یرخف نادالک | هیدنفا نداق كور ی راقد ود

 .هدكب یرخف « هحینقبح ندنسادوا هدلاو لاینوترب . یدروع وروک
 نام .ندنساقرا كناطاس هدلا واغا وج .ید- I توش دف

 .یب راهدارا ابلع دهم .یدشملکج هرانک رب قرەبالغا هنکو ا ی رللا



 — ۲۵۲ تس

 را هر ER ىسەدلاو كباخ زی زعلادع ۰ یدروسلک ۱

 : یدشههلوس هتساعا راز قراب | هرز وا رب دس

 لالاوحا هر و قال وق هح ونا «كرک مهسردن و هف رط ر یس د

 راردا قام 9 زمدنفا هتشيا . كسرولس العا یءیدلوا هنود هن

 ا ا اي ندب . كك هاا تج دم ندافرسک, تقو

 كسك !قترا ردق هنو اه یارس .راردبا مالس زمدنفا ناطلس هدلاو.

 زمدنفا ؟ ردیشو ینالوق ر .ردرلبش هلوقمهن رانو . روشیربا رافال

 لاژدوند . زکسرروپب هملاطمهن . راراکب راتمدخ هج ندزکتارد"

 هخاصهماشق اشاب تحدم هک اضتقا قمر دفیقاب بونایهچملبوا .هلبا
 8 نارواد ر ا یلاعاص یینح هل وا رله هل رادص

 ید زہ یغیدلوا رو رعه هدایژ شات یو لا و اطلس 2

 یسلا باوج بسانم هدبولوا هطاخ هلکنآ ..زکسررویهدارا

 .درردنوک ییرحف هسق ول .ایزراال و ق” یرو وا ندا -—

 کج ا الرسول ةغلا یسهعلاطم ندنفرط ناطلس هدلاو [*]
 ینکی دلک تن اغآ ره وح هدنس هس اس تابح .ردرا و یسهدافا ول رد کیا كىاشاي:

 اشک هلبا اشابیدج هدن رلقاطنتسا یسهک ام زی دلس «طقف .روندیادیق

 یرظا هرتاد یارس یر . یدراو اشاب ید چ وا هدشراتوا . رویلبوس

 یرظان هصاخ هنزخ هرا ندر زع ناطلس یرکید « اشا دوم یده-

 دجایدج دوان را رکید یرشم هیطنض هدیسحن>وا ءاشاب دجایدجح نالوا

 هنغیدلوا رهو یساغآ هداعسلاراد نالوا تمرح هلن اطلس هدلاو . رداشاب

 تابح ۰ ردمز ال یساوا یورس هدنسهدافا زب دلس كياشاب تحدم ی ار ظن

 ید یرمشم هبطع.ض دوخاب ِ ردحضاو هکنوح رد رعود درق قد ها اس

 -ردنوک هیاشاب تحدم كناطلس هدلاو طفف « ردشهشوروک هحهقشاب هليا اشاب



 بس ۱۲۵۹۳ ۱

 .هردر دولت لد ناررآ نافالا یاب ین یک
 ea j ARE رفا مش هل وس مرڪ هک[ كلر هک هب یر رگ

 ترد وک نده ی یا هلبوا مان وط . ردهدهر رولس مک هسلا

 باص یزو « هدبور دلاق یرازوک اأ سهوح . را واع دنس هن کی دل

 هدا تراسج هناقاب هنزو كناطلس هدلاو نالوا شملیسهک یراص
 . یدروسدا ردش هلفارطا ینغیدلوا قشیقص كتعض و ۰ یدروم

 ۱ ار رد وک یهرواح A یعهدلاو هلا راکدخ لوا 1

 . یدهدنسشراق تحارص . یدشمتشیا بو هاکید هما رطا

 .یدروبلم ندنلوا اغا مموج «هدهسهمهل وس یتةقح ناطلس هدلاو

 یناشاپ تحدم ناطاس لاینوتر :یدرویلک آ ینسهلبح كناطلس هدلاو
 هنون اره یارس هللاا ترادص اشا .یدرو هتسيا كمروشود هدیما

 . هدلوب هن هناطلس هدلاو .یدکجهنوشود هدناف هدکمرتسوک یلوورغود
 . لاینوترب وش .یدکجهر دلس هلینالبصفت ینکیدتنا باعا كم ا تک رح
 یهرض قحهلروو . یدراو اد زاع ولو یشا كنىدنفأ نداق

 یار تیاصا كرهدبا هلا وح هرلفرط حالا ناجح به

 هندنک یر لذوف كا « هدامز ونک لا ءهتشيا . یدرولس ییلو

 یمکج ەل هدنا E یهعدخو ماقاباشاپ .یدرومشاواص کا باج

 ..یک لایا یک تا هنساغا هداعسلاراد « رزک « ؟ ا

 رار یاهو تا ر بو موس یداکفا نو یر
 هناسح یدک اغا یهوج . یدقجاحاص برکود هنک وا كنساغآ
 . یدرولوا نوع

 . سولج كدارص ناطلس ء هسراضوا هتکالف ر ناخ زت زعلادبع

 . یدردک نذلا هدینلاغا رلزق نامزوآ . یدبا یسط ین اعا
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 ازفا قوش « ناملس . یدراو افآ ناملس یمالال كسدنفا داع

 هدیسیدنک هلتفو ءدکلصت .یدربلیاص یحاصمو یساغا شاب كهدلاو»

 ینا یراد ےک و یہا شاب كتبداف لاو ۰ ۱ ۱۱۱
 ینیدنفا نیل حالص یهدازهش «ک یدبوکشود ردقوا «یدنفا دام"

 .روییدبا ملست نورو وک ههیرح بتکم ندم هشوا هنعایا نوک یه,
 یدروممتک هنسهراد دهع لو قرهلآ بودک یرزوا ماشقا ۰

 هنفلاغا هداملاراد و بحاصمرس هدهقفد ییدع هت كدهع یو

 هلود هدیرلج و اپ كناغا یهوج « قجهشدای یقیص مص ندنعور وق
 باوج ندیهوج ناطلس هدلاو . یدقجال | هننرلقلن وشر وق هحغاب

 . یدشمالشاب هقمقص یراشید كرهوشود یرانو اغا « نک رلکب

 رهوج .یدشلک هلورغود ندرزوآ ر دس یییدالک ای ناطلس هدلاو

 : ید شمر دب هلس وق ی رلساق قرهفاب هاغآ

 ار ات قعای اشا كد هه دک نس هج چک تقوا

 - راو هحیک اکا كنس . زلوا الرج ققارب هحابص ؟ راو یررض

 هدربناص ینکج هلروتک هترادص هلحعع . مرروک تباصا هدک ام

 ؟ كسر دەب نس ۰ مرد رلیا نامرد راک فا باص

 -روک و لهاح رار هلقلوا یهاس < اغآ یهوج یباغآ رازق

 مظع بولیدبا راهدافتسا هعفد قوح ندنکلبحاصم . یدلکد زسوک

 تاذر ناطف ی 3 اما لماک فسوت یلرصم ودر و یرلکلایا

 هدلاو رود ی هک حد ییا یواکذ دلرهوح هل

 ینہ ر كن دنفا نداق لاین رب «اغا یهوح «یدشمهلا حل هاطلس.

 . یدلکد كج هب هشوا هنعایا هسا وا هدهحىک تقو ۰ یدرولو لمکم
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 .یدروم الاقلاح بورورود هدا روا هدیاردقم یدنک «رار هژران و

 ماد ؟ یدبا یمندرایش رک هلا هجشالوق اهدرب تحارو و تلود وا

 هلبرللا یدنک ینشوق ( اه ) نایالوا كيسک ا یسهاس هدنرزوا یثاب
 ؟یدکج هم هن یمهننلآ یغنایا بوفار قالواج ساح قرهلوب ی راذاناق

 تنطلس ر ییسا ااو ترد ؟ یدقو یهارآ هدواع لطصا

 بودیک هنغانوق كناشاپ تحدم ندقراجوا یک لی كرهم هتسهارا
 ردقهها روش نداروش « ر یرلکدد یشاط ناشواط مه . یدریای هلک

 یلتساصا بو وشود یا نیداق اهم بید هلس هفاسم قا زوا

 هلو اهلي هدوشوا هدنعاب وق هدتعاسود اشا تحدم : یدشمر و زارخ

 ینکیدلک ردق هنعايا كناغا نهوج ولتنانع ولتلود یماغآ هداعسلاراد هنس

 یالوفهلدو . یدقجهقح یشراق هلا یلهحک « لمتحم « هجتوود

 .یدشلیهداط ز کوک ر YE ىا یتذل ترادصاشاب ا

 لما هتلا . یدشعلا ندللا ندهمنصیا بونس هتوق نواه رهم

 یماقا هداعسلاراد . یدک رب اوا یترز هقعاپ ناو مظعا ردص

 ۰: یدشعا ضرع قرهمادل۸ هدر ییلدرود یرزواقایا

 هنعدنفا هسرلر ولو هدناوجه عاطلس مرهدیا صرع و ۱

 قنیدلوا باولوا یتمدازا هخهقتاپ تعاطاتس . مک هد

 ۱ . مرابد قمالکا

 یدشمشهلهښ یزو نالوص بوراراص كنیدنفا نداق لاو رب
 ۱ : قرهقلاق هغایآ

 . نوسل وا زتدراب قح . كسرتود هدرولوا قفوم هللااشنا

 مر . مرولوا رظتنم اکس بووقوا فیرش ( سی ) هتشيا ید نب
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 ع . كسرالک | سراو هعوح کیدا وبا دم هغر

 . كسانارواد

 لطصاهجرغود قراقبح ندنروضح كناطاس هدلاو ءاغا یهوج

 . یدقو AS سی ا اغ لطصا . یدشم ر کس هب هي اع

 لر ا وا یراهمهشود هطوا تسوا یحاقر ندراسیاس

 لهشوکزوقود نهزکب هیامادنایند (نیجزوقود)یلقلشراق «راشم زیح
 .یدنا یرلهباد هل وصف ضاع هایس یرلشاط . یدراروش وا ند و وا

 هدایزرلناانوا نهج زوقود . یدروبقاب قرهجا ییرازوک اغا یهوج
 ندنتلاقس یساغا هدامسلاراد .یدرارومروک یرلکوا ۰ یدراشلاد

 هلرازمق ناوج راپ هدیوناه یارس مرح « یووا و . یدرولوک

 یمزا ینیدان وا باقم و بولا هنسدش راق یرارادهنزخ نوغلوا

 لقانا ی نم رق ردق هینانر قرهالغاب هن درآ ینڑللا ؟یدرویلوا عقاو
 : یدشلاد هريس كراسیاس زو روک ییسای ناول

N.كشوف ئا ترد ر ؟ یکم زا رام  

 اا ی قدا قوا هه < رانیاس . یدشمشنقخ هند

 ۱3۳ د ورا ىغا هداعلاراد نديراقلتفاد
 یرلق ول وق كناغا یهوج.یدراشءالرف ندیرارب قرار دشوواقی راکوا

 قوحكنهمروک یتراباخو شالت كرانودام بولوا صا . یدشمراباق

 ۔ر دلاص هرلالواط حوا یسکیا ندراسیاس . یدراو یرورغ هقشاب
 6 بو هتشرک " هدر و هج وق ER رارذیآ او . یدرلشم

 .یدرلروسشارضوا هاعزاق قراروو هعار وط ینرلقایا كواهلس وقایرا

 ۰ ت هک وا وانت ا لطم نافا هدانسلازاد
 هدنا هیقد جاقر هبارا ۰ یدرویلکب ینسهملیکح كيهودرک لتا

 ® 



 سن

 بوحواورغود هتغادوق اشاپ تحدم كرهنس قثرا .یدشل دا رضاح

 هدنسهداح نواه یارس . یدشمالاق یش قجالمای .هقشاب ندکمتک

 وک وال رابحت و ۷ هدسد یرازاوید هحعاب . یدقو هلي تح

 .یدراشمکح یلابارا لیکی اإ كناف یهوج .یدرولیدشیا یراکور

 E مر و
 .ردولتسما تحلصم !لواهلحع « كح هنعاب وق اسب تحدم

 . مرتسیا كع ود توراو هدتعاسرب

 .القاش ینسحماق یلاثاق شوموک .یدشمهملوس یشرب یحاپارآ

 وود 4 یلقدنف .یدشالتاح هدنرزوا یراموشوق كرارکس قرود

 ناطاس . یدبا نیدیآ زا راقاقوس . یدرولا لو یک مردلس
 لامر ص نارود هحقایا ندششیا كرارانف هحوق هد راکوا یرلبارس

 ندهبحک تعاس مرا .یدرویایحهس ىلاخ هل راد وای را لاک و ینکبج

 .یدراشمرک هراقافوس ناياص هتشاط ناشواط.یدراشمشا ینلو ناوند
 ڭ٤د « هدقحاروا هتشيا یعا وق كاشاب تحدم زومأم هصاخ سالح

 رک

 .یدروش ر قشنا هدنف رط قلمالس ثعان وق.یدبا هدنشساب كشوقود

 لتا ترد .یدروماب راف ماج لوس ییا هدنسواق داف یتا

 یتواعمیحابارآ اغآ یهوج .یدشمرود هدنکوا قان وق یساپارآ نابام

 : یدروشیروک هلسس كد هلا

 كمر وکی راترضح اشاپ یراترضح اغآ ولتنانع .لاح ییوبق بس
 تحدم .. یدروید «هلوس ولد . راو واک ند رلورط صدنفا رسا

 رن یدک كوا ۳ .lb یدقوب ادص سس هدنعابوق كياساب .

 هنوزوا هلیااشابدمحا یلیرصیق یرظان هر و اشا ینوع نیسحرکسع

 شتیک بوایکح یرارفاسم «هرک وص ندک دشولوک ب وشور وک و
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 سهوج . یدشملکح همرح هدوا  AEو ورک یدک وا وق

 یلزو قا نانازوا .یدشمالارا سفق ییار ندنناق تسوا كعانوق

 .ىدرلشماعاي را كناٌسأال تحدم . یدرو راغا یرلشاب رله راج

 ا وبقاعا مها را .یدراروانوا لیماقسا « رلاغ مها راو فراع

 .یدشم ریشاش هجتور وکی سابارا نابامیت | تردقرقابندنسءهرحم هطوا

 ندیرزوا یزوموا كميهارا 6 را ۷ یدزایهدو ابد ا

 نلیر.دنود هیرک نده دبا لوبق بولک زستقو هلو . یدروسریغاب
 فراع « نکل . یدرلشمهمر و تیمها نوجا یراقدشل | ءرارفاسم
 كلبا] هلبا اشاب تحدم لوا هنسترد . یدرویناطیاغ | یهوج ءاغ

 ءداروا یاغاآ نامژ یربکدتک موا ننام [ هدننرادص ۶ ۳
 یغیدلوا ۷ شاب .یدشعاط تورا هب یث را  eندک رهکروا

 كنساعا هدافسلاراد ناروا یتشیا راف « اغ ۱ فراج . یدرلشمهلوس

 یاب لا ناب . یدشمهمکع هدتعاط هحشوروک یزو یک

 هدرلنوک و ؟یدراوه رلي مک هن / شم کش هنسوف قافوس قاق ۱

 رومأم هصاخ سام لوا نوک چوا . یدشملبح | یعلاط كناشاب
 كيهحيک . یدشمر و شش و رحوا همهارا هلفراع « شل وا

 هنشو هد چيه یاب ۱ نام یلت | ترد قرانایادبوالک هعاوق هدنتفور

 هنن واعم یحابارا ۲ یدیهدهنودرک هدیماغا را کد یدمهل اص شلک

 ندامروا ینعاقوط كنوق رلذوا . یدروسدما صا ینسهلاح ینوق

 هغافوسزسج را يدها قرهنادربجحغ بوبالارآ یدانقغاصافآ فرام
 یدشم ر وصهلتمظعاغا یهوج .یدشع اانع ند رب بوشا اب هبابارا قره ال ربف :

 هشربشلا ةداعسلاراد . رو ربخ یا هسشهای ؟ یعدای اشاب
۶ 
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 صوصخ مرح . رولک ندنرافرط نمدنفا الع دهم یرلترضح یساغآ

 . هلبوس واد . رولک نوجا
 ندنوس هدنا یبا ا یزوس صوصخ مرک « افا فراع

 . یدقو کوا ید را اوا ۳ ریلیقبط هنیزاغو یرلرکچ

 یرلترضحیماغا رازق هداکلب .یدرویلوا مظعاردصقفحم اشاپتحدم

 زوک قیحا . یدشلدبا رومأم هکمرون وک هنوباه یارس بولآ یناشم

 : یدشمنالقاباق ورغود هنیرلرکت كنابارا هلرهلوک یراکتا اغآ فراع

 هد رک و سای را . یرات مّضح اغ هرو ريخ همرح تب

 قرایالاصراص ینسابارا نعبام اغا یهوج یدشمرتس وکر لو دار به رک

 هربص قوا كرهوج اغا فراع . یدشمرک یرجا ندوق . یدشغا
 یاغا یهوج . یدشقاب لیدتق كحوک یهدنشاب نهود قر وق

 هد مهار ا . یدشغا روبب هنسادوا قلمالس یلهشود زی كناشاپ
 ۲ یدراشاب ینهومنوا شب كنهز وا یللوققرق ندلا زمت .یدشمشش

 اغا فراع . یدشلک ناي هردس یهدنساذخ هرچ یماغا هداعسلازاه

 . یدروندریص كردیا مس یرلشالت یئاحلخ كميهار | هلا

 نامز ییدلک هارآ ًاتاذ . یدشمشوق هنسوبق مرح « اغآ فراع
 یسکیا ندراه راج نادازوا ییرلشاب قرهللارا یرلسفق ندناق تسوا

 یکیدلک كمك نداغا فراع قرهادلصف . یدراشلک هندرآ وق

 0 درا ىد ا
 اغآ نهوج ولتانع یا ون هنمدنفا اشا ك

 < اما ممل هللاو . رارولک ندنمدنفآ . رلبدروب فرش یرلتر صح

 ندشیا ینسهدژم كباءا فراع . یدشعد . زرول | یهدژم هالااشنا



nباب  

 «.یدرلشمشالقازوا ندنسوفمرح قرا یدریتاپ بوموق هلشالترا زق

 ۱۳ ایت ا بوروص وا كالا تحدم ندهن قوح
 ن واتا اغا رلرق یدلکد یل هثشن ساب . یدزولشاک | ییدلک

 یرظا هر و یوع نسج « لوا تعاس رم .یدنشع ال وقشوق

 ییا و روم اسد . یدرلشع وط تو آ بت a هلرلاءاب دا

 - یدنا یساسد ایا یزو

 ۵ داسانافیدشر یناورشموح ص یالاوز هلقع كماشاب تحدم

 4 یدشمراو هب هب هحیش ؟ (یدیمشماملوا هلو هدنامز وا . یدشلک

Iیئاط ندیلح هد فلوو یلدرد . یدشادا داعبا کینالس  

 تحدم ندەطھ ر همشاب . یدشمر ودک بولوا توف قرهالب و

 . كج هل روربخر ییترسمایولتمانش : یدرولوالئاز یسهشیداكماشاب

 یسهک كناکشاب دوخ و كنمرقرس اب هدهدلاحا کیا « یدیهسلوا

 شال وابوو ینیدلممالل وق هتراشیا و كنساغا راوقا :یددراو

 ك او : یاب یعرح ناطلس هدلاو اغا نهوج . یدشمهل
 .یدراورسو تمکحرب هنن هدنسهلردنوک هلګ ندنفرط ناطلس هدلاو

 .یدشملشهلزوس بوحکر اشر هدنواه یارس قلطم ؟ یدبا ه اما
 یارزو ریزو . یدبا یحاص ذوف هدایز ندهاشداپ ناطلس هدلاو

 نوا هتک و هد اب مد دوم ؟ یدیمروعا بسا , وا به

 ؟ ید ی کو

 ا هنودرک یتا ترد كنساغا رازق ملاقاب . یدطرش اضر هباضق

 یثکشب و 4 دره

 كیاطاسهدلاو هسق و ۱ یدیا ۳ یرلبیس ك : ۷ هب سا تحدم هلحع

 هدهطب رخ 1 یدرو هت سا یگ اشا کک هد ید شاق ص یاب

/ 



 ی

 بوروسک وا هدنک وایسواققامالس اشاپتحدم.ید ریل هلوا ییزایءدو

 ندر افا یهوح 1 یدشم رک هیرحا هد وص نیک دم یبسه رواج

 1 یدروشروک نش « وج . یدشمالشراق فاسا كرهددا 3

 كنناغا رزق یبا اا رف ا ۴
 .یدر وای ییا ی رامد | نامژاشاب دم NE هنماع كم اشاب یشسلک

 كنناقج الا  یدرومعا تاقلا ۱۱ سا هتنزون كیهشود .

 .. وود « اغا صو . یدراووسروک اور ینهلماعم ینیدای «ییجحرو

 كرەلوك هنزو كناسلا نکقو باس . یدیهدنمقوم انتعم كلا كنس
 هدنشلک هنتعاب وق كنساغ | هه رشلا ةداعسلاراد . یداکدندرلندىا تافل

 هش N دلک هحل 0 ندنف رط اطلس هدلاو . یدراو انعم ییساسا

 دهم ینکیدهم ا دک اطات مدلاق زن راح

 هدر یناشاب ء یدهسل وا هدنلا كنیدفا نداق لايو رب . یدرولم

 N ید . یدرر دتا عفد هف رطرب قرم وط ا

 نلیردنوک هاشاپ لبعامسا ءرصمهلا یدنفا یمیلح یتاکشاب نبام قباس

 هدلاو هل نع ندنرادص كباب تحدم ء هدنسهلئسم نامرف یع الابوا

 هد واه یارس نامزوا كاشاب تحدم ؟ یدیمشمالوا بیس ناطلس

 وادم باعا یهوج . یدراویربخ ale ندرلبالود ننهتسيا كل روح

 ۰ ید ى رلشاق قرەقام

 لصا هال و, . یدقو یعوقو . یراترضح اغآ نیکی اص __

 . قدلوا نوع هسمزال 8 ینسورضود . مدنفا منا یدلوا
 . یدشمروطوا هناي كباغا هيد ؟ رولیروم فیرمشت یعدن ون ابهیارس

 < قجهلوا هب . یدا تاذ 1 قیرامش شلو زود هدایز اجرا سهوح

 کا تالا قرهلیق مرک بوریدیوا كن هرظان جاقرب یتوک ره كل



 2۳ یر ا

 «یدشعا تربح هنکل شک هج ینایاابكت اشا ب تحدم . یدشمشلا

 ۳ لورم ترادیض ۱۰ والود ولتجا ه اشا تحدم هحرک

 اف . یدیا « ولتنانع ولتلود د هداغآ یهوج هتشيا « اما یدا

 ندنسهلماع« قوغص كناساب . یدریلماص یرظا نونامه یارسمرح

 ی راقادودروم . یدروسثلاح هکمهمر و كنر . یدشاعالشوخ

 دروق هحوق یثاب داسف ء كياطلس هدلاو . یدرویدیا ريج همش

 رک ) هرک ز . یدمز ال كم هلع یر داراب كىا ینبدروف نوجا

 .یدکجهر ول وامام یراکی دتیادصق هغمالقوق بودازواینرو (هداز

 ۱ اد توزاف روقح ندافرا نک راوک هرو یک اشا تحدم
 ۱۳ روو ا ا انا هرادا مادآ قروشود قرهالوآ لفاغ

 كمروشرد وا زو تو آ هملح هدننامز . یدزلک کمر و خش ۱

 «یدیا هدیادنم لاح . ىدققح ییدلک مزال قماللوق تصرف نوجا

 هدلاو .یدراشمالشاب هنع وط افق ههاشداب كرهلک هارا ر یشب یحوا
 ۱۳ ۲ ۰ یدرومدو تاس لكم نوجا اش تدلدما ناطلس
 قرهتربص هلباهلیح اغا رهوج . یدرلکح هید یناد « ردق ههحنحک
 : یدشقاب هنزود كناشاب

 رطاع . رارلروم مالس اصوصحم نمدنفا ناطلس هدلاو

 زردبا دارم هللوا . رولوا یا هللا اتنا . رارلیا راسفتسا یزکهرش

 هچرلزو ردنامزهحنون .مهلوس وشراق هزیکیزون رايب ادخ .راریرومب

 . نمهلو وا هلز کمک یر هلرلن | . ردشلوروا ةکهم رزو

 3: یدراو قعض ر هدكاشاپ . یدشلک وک كناثا تحدم

 .یدر وی روک بوت وطنوتسواندلاع اید یتاف عو ماع هلبتساکو  تیارد



 ا

 هتل هو یدرولعا نک نرد هرلندیا ضارتعا هراز وس

 «یدرویدراق ى راقوتاوققرەنالشوخەدايزن دکل دیا ح دم ىشراقەنىزوب
 ؟یدایکد هلبوا یغاشآ ندشاب غاع لیا ؟ اییدیا هنو یموا زکلا
 تیکی اباب چاق ندا فارتعا یتاصق هدنرزوا زابهسسد یهد هجوق

 . یدرویدک هلو شک لوا ؟ یدا راو ء را یحاص تلضف

 ۱ : یدشمروسک وا قره الراي يرلزوك اشا تحدم

 . مددبا تسنارکنش شرع هتیراباک ان نمدنقا الع دهم --

 - رایدلیا یقیررغ_هنیراماجما تمالس مالس ییرلهدنب بورویب لزت
 قالاق رادتنم هللاو ؟ یعزل روس تعر نوسلوا ءنهوهق یا 7

 . یسورعود

 ترادص كناشا ۰ یدرویلکب هدنشید وبق اتاذ « اغا فرام

 قرءروا یرالا اشاپ تحدم . یدرویناص ینکیدارتک كنئامرف

 یاشاب یساغآ رازق . یدشمالراصا ءوهق هیافآ فراع . یدشمالپاش
 یيدلئد هدچیه اشاپ تحدم . یدروشوس هنغجایوق هسفق هحقاح "

 هحوق . یدروشنالرورغ هنرادتقا هدایز ندنفلفاص . یدلکد یک ۰

 تاوذ نالییاص ندارژو لوو بوتیجک املع لع ن بو اغآ نهوج
 ردق رلاشاب داّوفو لطم < یرلک دید اشار تحدم ؟ یدشهروک

 نک شراب ۰ ) دانا تانآ هی زا و
 رارکت اغآ رهوح . یدراشمامراو هنفرف هدیدرلشل رود بولت آ

 1 یدشلوک

 ناطلس هدلاو . زولوا ضرع ییدلهزود هجوا كلاوحا

 .یدرلرر وط بودا شلاتس یزکتاذهولتک وشه ماشق اون «زمدنفا



 تب عب

 بایزا . رازماکحت « اما ردرزو ته لاف . مرولس : ید زمدنفا

 ایلع دهم ۰ رایدروم هلباقم ود . روئلو هدنرزوا یزوک دسح
 . ردهدرادتقا د هلطو سرادم . ردهجذقا اشاب تحدم هک مادام

 . رارد ؟ زولوا یمیلها ادعام ندا كيونام رهه

 هداعسلاراد . یدرو رود بواد م هدنرزوا ر دس اشا تحدم

 .یدربلیاصمدآ لهاح رهوج .یدرویلکیدهلتمها ی رلکدهللوس كنساغآ
 وا . یدشمردنوک نوجا هن هباشاپ تحدم ناطلس هدلاو ریل مک
 . یدزویدا قل زاغو شو بولامرود قرهقبح هنجراخ یسهفظو

 هک عد . یدربلسهلماق زوس ندرلنالوا فاص هلو هلراقجوح ًاناذ
 . یدررویدنا ليم هتنرادص كياشاب تحدم یسهدلاو هلا هاشداع

 ترد اشاب < هسردیا قفحم لما یحنکیا كل هنس ترد ون « 1

 ققح هعفدو ی راکدر دتا رب هتنهذ كرهروک هدایوروا یربتدنسهنس

 .یدشمالبوط هدتوق . یدراو یرادتفا هدلا . یدکج هل هر دنا

 یرایقر « یک ینیدریجاق ندنغآ هلرهوج . یدزمهلبش هیوط قترآ
  هدیسه «راشیورد « راو وع نیسح « رایدشر هحوق . یدقوح كد

 ه . یدرلرومزاق ییسووف ا وا اما یوو هل وک: هننزو

 قلاطم ا فقوتم هه قمراروق کلم ؟ یدیا زوس یرعود

 نحک بولک هدیضام هعفد وب مه . یدقجار دای بواب ره همنکح

 9 دد كا ىدا لیک نولودوتوا یرلارجام

 هسالوا هلو 8 یدرویا سک وص بوس را یک یوط راق از نوک

 هغاا هدنرابراپ هحک ینساغا هداعسلاراد كلرهک هبی رک ناطلس هدلاو

 : یدر و باوج هلا انغتسا اشاب تحدم ؟ یدا یعرردن وک ردق

 تنم ضع هنیراهجوت كزمدنفا تن تمعن یلو ولتکوش



 ۱ A ساز

 هدههاهاش هام . راشمهرومس غیرد ی ناسا مو EE مردبا

 كاقمیراترضح اشاپ یدشر دم مظعاردص . زرومأم هصاخ سلحم
 رهم زئدنفا تمعن یلو . مهروک تجاح هضع ییغیدل وا یهاو یرا

 . رایدلوا شمروس تباصا هلقمرو میدوت هئاذ یلمدق رب ینوباه

 . رلرروک لهاا یناشاپ یدشر ناطلس هدلاو ولتداعس
 لوق یرادص « هسفقو . یدشمرشاش نوتسب اشا تحدم

 ؟یدرولیدایمراسغتسا هطساولابندنفرطناطلس هدلاویحه هعابودیا

 شاب ؟ یدرولوا یمیش هلو ؟ ىدا یعراو عام هدیروص وب اکو
 یمشسانم ی همالفوت زغآ EE رازف نک رورود نارق شابو باک

 ندیدمش یناشاپ هلبا یعادآ مرح ناطلس هدلاو نالیشالک | ؟ یدربلآ
 . یدهمر و باوج اشا تحدم . یدیهدشلما كما باج هتندنک

Eتحادم هب ید هوهق راح چ ار ناو  
 یاب یاحنف ء اغا یھوج . یدشمکج مودوب ر قرەلا ییهوهق اشا

 نداشا تحدم#. یدروداب هزو كناشاب هلتفد . یدشع وف هنشاب

 : ی راکت هس ها . یدشمامال ا باوج

 رافال رسلصا یخ « هتراترضح ناطلس هدلاو نمدنفا اشا

 ا تر زا کرک دی پا تا
 و ماظل « شمشیراق یر وما ی را رمن هل هصع ید نهدنفا ندزو

 . رارلبوس ینغیدلوا شمالاق ماظتسا

 . ررار وص رەد دن ندزرس ناطلس هدلاو ولتداعس « نکیا هلو لاح

 یزک هعلاطم ود «راغوا هیالسنا هرب قوب یروضح هماع ؟!هدیا هن

 . رارونولوت هرزوا راسفتسا

 .یدشلوک ارک و صندک دردشکح هوهق مودود یکیار اشا تحدم
۳۰ 



 ی

 .یدنا هدنحشا هشيدبا ناطلس هدلاو , N مدهخا هتشیا ناک هناقع

 یدروک شلک. نامز . یدقو همش هنفیدلوا هاب وا هدكهاداب

 قرهفاب مومیر ندرهنس ۱و اک و ىسەدلاو هلراکلخ

 ا اوا  شدارا بوشوق ندندرا
 : یدتحالوا

 ۱۱۱ ك يردجالاا ییلج و لقع هنمدنفا
 یرلنلک ءرطاخ هنازجاع « اما . ریلی ینسالعا ؟ لهدیا ضرع وند هن

 « هسویلیروو راظتنا هقیقد نوا شب ۰ ز همنیکج ندعدق ار رحت
 هسدنوسآ هال ر هنالعم هاکرد هل راتطاسو زمدنفا ناطلسهدلاو نامه

 ۱ . |هشیلاچ
 .یدشلواقفوم هنکیدهتسیاتیاهن .یدروسراحیلق كناغآ یهوج

 «هسردپا مدقن هناطاس هدلاو قرالا ییهمالینجهرابوق ندنلا كناشاپ

 اشا تحدم ؟یدقج هلئوط لوبقم بولوا بوغم ردقە ریلی مک

 لا نولکنوک رب یر ندهوا : یدرونوشود ار

 . یدشربدسک ندقوح ینکجهلک هناما بولوا جاتع هتسیدنک

 . یدشمشود هنغایا ناطلس هدلاو تفاع ! اب یدیمراو لح هددرت

 سهوج .یدروتسیا سدنلجاع كردا سح هدننامزو تقویهرطاخم

 هنکیدنر و تىما هاشاب یدشر دم هجوق مظعاردص كم i یاغآ

 6 N | یتمقو ردق كياشاب تحدم تیام ؟ یدا یک د لند

 كج هل هلددر ںورود ۰ یدا شلدا رده یذوفت زملصراص
 ولردر هرکوص ندهلداح هجو هلا هحل ر یلساسا . یدلکد نامز
 . شاپ تحدم . یدراو قلوا لئا هحمالوق هدصقم نهم رک ا



  ENیر ۱9

 .هیا و .یدلکدهلس ندشیا كمرب و دبا دیوست هحال رب هجنوزوا نوجا

 یدشمزو بوزاب هحمال هجرازوب نوجا ینک ردق .
 .تاواسم هبهعس اشا تحدم . یدبا نعم اتاذ راش قحهل زای

 .یدرویروک , موزا نلیکشت اکو تهرب لوئسم قلطم رار هلکلر و
 .كهاشداب هدر هدیکیا كياذ كجهک هنشاب شيا « هسرولوا هلو

 قحاهدنرادص كلبا . یدراو یاعا هننج ها هنشتا لع لا و

 موج .یدنایمروشا لیکشت لاثمر یفاک یمالوا شلدا لزع هرب
 .قرهقلاق اشا تحدم ۰ یدرویلکب یهحال ییا تح كناشاپ اغآ
 ر ندنفرط رضاح نور دشیراق یقاووا , یک هد مرح

 .هحقد ر وطوا ندهمجک قوح . یدرویدیا دما ینجهلوو هحال

 قاروا راموط رب هدنلا . یدشعود هتناي كنساغا رازق نانالزسریص

 ..یدقج هلوا هدنجما كراو یسهحشال كناشاپ نالیشالک | ۰ یدا راو
  ۳.هنرزوار دس اشا ء یدرو روک یی هثشن یناشاپ نجوم ۶ اغ

 .یدشعاپ هرز واهمهشود بوحا یازواییدربتک ندمرح قرهروطوا

 كي و وا ییثابییاو ماقاب . یدرومقاب هلژوک ناي یباغا اا
 .دعاکی یزای هقبطياقر اشا تحدم ؟ یدقجانایاد پوراو ههر یبا

 .,یدشمسغاج اغا فراع ::یدعمالما کم ریحکن دز وک هل: د قرەلا

 یراکتانک راقح ندادوا كاغا فرا . یدشمهتسیا لف هللا تب ودر

 ید شمالاق یسهمش هنغیدلوا مظعاردص كياشاب ه یدرولورواص .

 هب یراشید « شرو هاشاب تحدمع هرءرمتک یملق هلا تیود

 یدشع دهاغآ یهوجقراقابهقاروا هلیجوا زوک اشا تحدم . یدشمقبح :

 .هزعاک كرهلديا دیوست لوا نوک چاق ر . مردیا مده هتشپا

 اضما یریز . شا هحک و تمسق یهاظ . یدشملر دشا ضام



 N و اف

 هماک اخ یراترضح اغا هکروس . هر هلا رق نوجا
 ا .E ىدشمقلاق هغايا اغآ رهوح . ژرهروس زا زو

 هنلاكنساغآ هداعسلاراد كردبا اضما ینهحال اشاب تحدم . یدروینال
 هترزوایسهدلاویردک هاب اخ ر زعلادبع كەمال : یدشمر دشو وط

 كشال هم وقوا ۰ یدراو یتنما هننجهلوا شم افش یک ریسکا

 کوص كنو «مآ . یدراکج هلک هلوب زود بوقار یدانع هدیسکیا
 و كناوذ یک اشا یدشر . یدضهلوا یش هتشاب ندقلمظعاردص.

 ۱ . یدههشسای بورا یرللقع ه راک هجا"

 كناع«یماحتا ؟ سیلی هلوا هل ییسط ندنسمروق یاس كنا | لمت
 یرانمز بالقا احا و یملع یک ینیداوا دا و روا دا لو

 افا ام .ىدقخ لوا رفع ال مضاح
 ینرو هتک كن هدننایصع مولعهیلط هک «یدنوسلیقاب هتسهولج كنادخ
 بولیروک هدنفررطر كناسدیالّقا . یدشمرود ل .یدشهاما اق

 بواک هللا ۳ یدک اا اا هدلکش ر نهم دشیا

 یهوج . یدنا ولطوم هل . یدرومدبا ضرع هاشاب یتراکب ینزان
 . یدرونک هنمسق مرح هدنجا رورغ اشاب تحدم < ری اخآ

 ی راناصع هوط . یدرویملس ینغید اط قوذ تیقفوم هحردو هدیرم

 ۱ هرات. دنر هلو یرلتریشع هددادغب « شهر دصاپ

 یاحه كەك و هو ُ یدشم هنعقوم رادتقا هن « شلاق

 . یدشماع ود.

 ید ناطلس هدلاو «نامز ید ود ندو امه ۶ خم اغآ وج

 یدنفا نداق لاییور . یدشلو کرم توالت ینلرش ( سی

 . یدشمر داق بور و هاموقوا از و یدنک ندن سدنقص كرون



۱۳ 

 .«هلاطاس هدلاو .یدقو تح هدیارس . یرروبلکی هلقأ سریصیره وج

 ندراهراح رادهنزخ یعو هد زا یرلوبق كناخ زی زعلادبع

 .یدروم وروک راناشادربق نوش سم یرا کل هدرارودب روق هقشاب ۱

 هدنسوبق كنداق ( كربثشت ) نانای هتسخ هجربغا هدنسهراد رانداق

 وج . یدرلروسشهلکب یر هب راح ناولو هدنتمدح صاخ ا

 .نداق لایولر . یدرویلکب یتسهمرتم ینساعد كباطلس هدلاو « ۹

 .. یدهقأب هه وح بور دلاق ینشاب هل اسد ندا یدنفا

 ندقداللو هنیراحور دادجا قرهوقوا هحاف بورت ی(سب) كل وص

 ..یدرولوک یرازوک كناغ یهوج.یدشفابهن زود كنساغآ رازبق رگ اوت

 .بورتس شبا هلتبقفوم هدیهوج .یدشمهلرس یهرو كناطاس هدلاو

 : یدراو یلاح كرات هود

 . رلانعم قوح هدنهح و ؟ ی سا لیست نا

 .ینفیدلوامادا هحخاتسک ؟یدهلوس رله « ملقاب روط هوش . رونوقوا
 . زرولس

 .ندش وق یهمالییدر و كناشاب تحدمقرهترقهنناب کیا رهوج

 .:یدغمو دشونوط هلا را ینکنا اطلس ارے
 .هبهبتع .رنالرضاح ندیدمش . روناص ینفج هلوا مظعا ردص

 . یدشع د ا هع اطلس . مزءدا مد یتس هم ال ید ولو هد زا عفر

 یراقام راب هعاو فبعض یلکنر یراص كسدنفا نداق لاسوت ر

 کم هل ەھ قرهحا عال ییدردوک كناشاب تحدم . یدروس تم

 ٠ . یدشمالساب

 .یناکما مادا و « ها . یدرومزاب راش قجایانوا اش تحدم

 ..یدقو یلاحایسهنا ادف ندنرکذ كشيرود . یدکج هی هلو قوب



۳۷۹ 

 یر هلو ندنلا كتحدم دز نیر یرهوح هدیدشعا یا ۱
 هلدهکوک ندر هباشاپ معدن دوم هسروروک ینالسرآ . یدشمریدلآ

 هتنطلس قوقح ندوغود كن راشادایو تحدم . یدکجهر و قح
 هدنلا كناطلس هدلاو هل هسنهتسیا كال ديا راکنا . یدراو یرادصق»

 یمکلسا 42 ود ندرانوب . یدراو ییلد یاضما یرهم ۳ كا

 .یدکمهتسیا یناکشت الکو ا لوئسم یراحوک یرلشیا ؟ یدربلک
 . یدراقجایاقروق ندکلدبا لزع نواننوا یک یرلکدلم نامزوا

 یشاجم و وا هعفد چ وا کیا ؟یدتجالوا هل یذ ون كناهج هاشداب « اب

 تلود بو وط ندنلوق ینسالکو یيدسا همش ندتفادص ؟یدنوسلوا

 ؟یدرباپ هلند یمهاشداب « ههاشداپ ر قحهمبا یراشید ندنسو

 یربع ؟ یدرولوا قرف هن ندراسیا یهدواع لطصا كراکنخ

 یمیش هلو ؟ یدبا یعوسامروص باح ندنسادختتک یحاص كم.

 زوک زوم ءروک زوک هدنجما نوک وا هلبا نوباه یارس ؟ یدرولوا
 كمءهمروک یلجوص هنیرایدنفا ءیسهلوقم راکتمدخ شب چ وا نالوا

 لاوس بوروص یثرب هرز ندنسوتوک ندنسا كکلم : هلیسوفیق-
 اعا هل هدیدرلروبعد زردبا هلوا لهسرلید لصن . كسکچه هما
 : یدروص هاغا رهوج ناطاس لاینوئر ؟ یدرادعا"

 ۳ وا یسودنک ؟ نوسهمرلد مادآ و یفایص
 مالسر . نوسردای اولو نونک «یدنفا زکم .نوستوقوا

 رشید هل ؟ یمرونلیهلیرتسوک یش هبوب اکآ چیه ؟ ررد هل هدغاکو
 : اشا تحدم وا شعا مادا

 قرهفوص هتذا سف بودیا هشیدبا هبه . اطلس ولتداعس

 رطاخ بوراو هناي ؟ روئوقوا یعیسماسا كلا ؟ كسرولوزو"
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 هسیا هد هر . قدلاق نویدم بور و مالس . یدلوا تحاق ضامروص

 ؟ رک سروپ تحارتسا نده . ا نوک

 . درولو ی کا توراواب هافلس مالاژ اآ شر

 .یدروینبروک یسلیشی یزو . یدشمایقص یا كناطلس لا

 هدنتمدخ یصوصخ ینسیرابكنیرم . یدروبقاهنک وا یماغا رازق
 ندراکنخ یلدح ۰. یدرویلی ینتعنط كنداق لایور ییدندکوخ
 هدااو ایدز یا ی روا نیک ما زلاق یلعاشا

 .یدشملاق هعابآ .یدروبن وط هدنا ینسهشال كىاشاب تحدم ناطلس

 . یدشمالشاب کمورو قرهصاق یکتا كنناتسف هللا لوص

 بوازوا اپ یدسهحک زاب راهحیک . یدشم ریشاش اغآ رهوح

 «كج کوس قفش هسيا هدهر .یدراشمرک هرانامزینیدلاصف لراهحک

 ههر هلا مشخ تقو و یدنفا نداق . یدقجانوقوا یاذا حابص

 کمورو ه ریص نیدرا كاا لاو دداا رهوح ؟ یدرویدک

 هدلاو ؟ یدراشمتس هفرط رب ربراح رو وق . یدشمالشاب

 . یدرول ورلیا یرغود هنسادوا راکنخ كر ههل وس هحیاتدح اطلس

 راایؤر ییئاط هدنسوقوا یحنچوا هداکلپ تعاس و ناخ زب زملادبغ

 ربا ا هدکمتک هنندژ ثهاشداب كنىداق لاییور . یدرویروک

 رهوج اما یدراهلس بونالک | راهراح یو ؟یدراو یدصقم هب

 تحدم « یدنفا نداق لاسوب ر . یدرولب یزو غ كشيا اغآ

 . یدشع هلاکفوا بون هلجحا هلیسهدایز هنسهحمال (ىساسانوناق ) كناناپ
 هدقمراو هتروصح دل راکذخ بو هغد یراق هحاص « یاب هحک

 یر دل هاشداب قمحم هرز س ندا وروک ك وک و .یدر وي دیا هلع



۳ E 

 اطلس هالاو م یدقجاروواف توقا قرهرود بوشود هفرط ر

 یدروبدک قرهولوص ندور . یدشمهرکوک یزو ۰

 .كیاطلس هدلاو نقی هرحس « یر هب راح یع ون لر نع ناطلس

 ین رالا ضایب بولیکح هرانک كرهروک ینکیدلک هک. وآ اهوآ ضاح
 ینیدالحاص هدرجا كناخ ز زعل ادىع ۰ یدراشم ر دشواق هن راکوا

 مادا نایودوا . یدرویروسک وا كيد كند هاشداب . یدروبلشالک |
 . یدقو كلر هدنزو كياطلس هدلاو . یدزروسک وا یک راقینایوا
 راش قوح ندنس هح ال نالشالک | یاد زاب اج كناشاب تح دم

 < ید«هسالوا فرط یرلگ دنهووک ر كرلدسفم . یدلباق كل زهس

 نانالوقسوق بون هلربپ ندهلثسم قجهیالوا یک تحدم « لکد نک
 . ید نسب هتل هغآ راکب ان هر و « یر

 .یدرویلک همش ولرد كم هنجماءهق دن را ید كا داق لايو ر

 ۽ ینیدلن ول ود هدنسهف رع کا : رس كياشأاب تحدم

 ضرع لاح ا لوا قایا 2 یالشرآ .یدروم دیا اعا ید ده

 هعفدو یک یفیدلوا هدنراشیاع هلط نک . یدراو یسهدناف كيهعا
 م یدلمالوا ادا تکرح رسریدت قروارواد رسطاستحا نوسلوا

 . یدشمردنوک هاش تحدم نوجا هب ینافآ یهوج « اید یدکیه
 تک وا لا هحو وا هلا یحدم ؟ یدشمر وقح لصا هحش

 . یدرولوا شم راهش بوراقبح ندهاوز هوس نوت

 دنمدرد « اما ۰ یدرویند « ردمادا ونوک : نوجا حدن دوم

 هنلقع یاعولوب هدراذیلکت احا هلو هواه یار نوسلوا هرکرت

 ناخ زب زعلادىع < نیداق لا وترب . یدلکد شهر هل هنلایخ « لکد

 < زالوا رولواهب . یدشع اد مقط بو الاحروق ینس رو كنسادوا
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 . یدرونسیا كما ربخ ینکیدلک هتنالسرا « لوا ندهمرک هروضح ۱

 روسکوا هرس . یدتینایوا العا كب . یدروبمونوا هدرا هاشداپ

 هب یرحاقربالارا یوق . یدنمهیلکب هدایز ناطاس هدلاو .یدروم

 د «نیمکجب هبلادنصر هنک وا هر راکنخ و

 شا یدووسلنا رم ا زر
 یدشع ود هنغاىاح ناق یرازرک یراب ناما .یدشا كرءر دود هنیدرا

 كنلق .یدشعرآ ا كنک هروب كنسداق لانو . یدبا لزق بیق
 قلا ا . یدیا N Aa ۳ ینغیدالزمص بولوغرو

 هدلاحوا كناحراپ ناشووق ندنرکج .یدبا بلاغ هسح یه یسونیود
 هدنجنا نوک چاقو « ما . یدرومهدیا لیک لکد .نکع هتساع ولو
 را۹ شدا رسریلب هراباق والود هلداعس « توحاق یروضح ثمارس

 یر لصف اما اوا ررر راک لوک ها
 ز نع ناطاس . یدرویدبا تقمل رلامح نرو تيدا یرایدوف یدبد

 بول امراقح ینسس هدیدشمروک یتسهدلاو ناک ییغود هننرزوا

 یک شقو یشیا هدرلهجک فص .یدشمروج هابندهرع یاب
Eیدر وی زق اا ىیدالتاق هنس هما رسشحار  . as 

 شپ چ وا « لکد ههاشداپ تیکی چ وق هجوق صوق شما ینشاب ینثا

 یحدح دلا كاسا لاو یدرولک هرابز و یو

 نداق لایونر . یدرومرود یلوکو . یدراو یسەحمال كناشاب

 . یدشلوقوص هتسهسک | كناخ ر زعلادع قرهصاب هنجوا كن راقایا

 ند رارحب دل راک نخ « ینلا ییدمرا ترس تراع ندکک ر یردر

 : یدروبشقوا قرد ال زاویص بو وق هس رزوا یا ناب

 هن . مرولوا ندمروح نب هدیرب . رکج ما مالسرا
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 هه . مدتنا نافمرآ هیادهش حاورا بودا توالت فیرش ( سی )
 هدللا قاب هساجما گرانهشد « هسنداعالتاق هردک هجو .كسرو وشود

 ناسکی هلالاغ بوئوط هموطلصنینءاح وا بروز كاباب ناکمتنج ؟یلکد

 لع یثاب لحالس ینآ رانا . كسزمل نس مه . یدشمهبا

 اکس . یدرالتاح یراقادود كنهروک ییرلزو « هک ی دا رارا زوواپ
 هتفوص جووا ر ؟ ردهب را هتسیا كلکرد هنروضح بو هر د قا

 ؟ یک د قالسح یر دلاب شب چ وا هلا

 قمالرضاح هاکز رک هزوس . یدما هقشاب یروز كنداق لاینوترب

 یتشاب راکنخ . یدروشروک رشاواص هعبحشت یلاخ ز زعلادعع نوجا
 : یدشمردشرو یزو بور دشیرق یرلشاق كرەر دنود

 - رلشیا یالوق كرلکدید وا ؟كسرواص یمهلوا .مهدلاو ىه

 مهد هشت ا هاب ندُساب قكل 6 ها نامزوا راو نس ؟ ردیم

 ۱7 9 سمند ۱ یتیدلوا نامز كمن شوخ هل رانا
 اک | راو یرادودح . راناپ هدنلا اقشا یالو هنردا . راو یسهریص

 3۳ ره ۱ یعامز تاجر زوم هرلدیزا ی هنلوساتسا ههلا ساق

 . للیا مور یزنک | كرازای كکيدید هلط وا كنس . ردشعاپ لاح

 راه یتح و ردهدلاحهن هدنراتکلع یراردامو ردب ۰ ردولکسیه و

 | ؟ یک دتیشیا نو ود و نس ؟ رلرکح ا

 ۱۳ ر تحاده لكل. منالسرا كسرایوس كحرک -

 .مدشل اصمدا یا هدن؟كسرواص یملقع راک قمراقح هزوب هیروت

 .مدشمواص ردق هنغایا یره وج ا غا ا روش رم 9

 هدرلکسک و تحدم.ر داس وا یملقع رلف ال ییدساه یرخف كع ددو



 نت ۳۰۱۵ رشت

 : یدشمرشاح قرهءارحبص ندنر هرک ر ناخ ز زعلادعع

 نس . یدهل وس مک ی اماللو مدا هدم کس و

 یریعریشش ؟ روا روا یهو 1 چه ؟كسمزامالک | زوس ِ

 . مرولیب یبامشلاج هیلج ینا هدن ردق كنس . رلکلیلد كکيدتا
 هسقو ور تطلس کت ؟یدلک هملقع كمردنوک ینهسک نده

 و نس مه . ا و مد ورا شا ید کش اش

 قدتعاد یر كداسف ؟ یمکدنوشود ینذجاراو هه كککیدتا
 كلزمسنما هنسارا الکو هدیدمش « هللا هللاا: نوسقح یعرکید
 ؟ رولوا یعوا هس و رک

 یمانف هدقدشیلاح هنبلج . یدشما یفال تحدم مالسرا

 یم یکج هلکربخ اکس دنا .كلدنهرک وا یت رلکدهلسب هدنریمض . لدتا

 زواج هتنطلس قوقح هزوا قدروص ریدن ندنا ز ؟ كسراموا
 . یدلا عفر اروا

 نس رکم . مدشعاص هدنشاب لقع قس هدن.؟:قاروا لات -

 تک ٩ هدهرن یثاب مکه ؟ كسزملس یکیدالوسبور د ليج هحیک ود

 ر هنماما یارس هسزلوا . ریدتا هتناعم ییدنک
 . یدروینوط هدندرا یهحمال ییدربتک هدنلا ناطاس هدلاو

 هدیرزوا یلالج هن هجرک و كاسا .یدشمهمروک ناغ ز زعلادىع

 م ده : نودازوا نهال .یدرویلی ی کج هب ها راک هسولت وسب .یدیآ

 0 یدیمشمهلک نوا كىو ۳ یدقو یسهراح هما ندکغا

 .یدرولک یراقلغح كرا-ورخ یهدنرلان تاوغا هلسه راد دهعیلو
 همسرس ندقلرسوهوا ناطاس هدلاو . یدا هرزوا قلوا حایص

 ادف وهوا مهرد ر قرهصا قالوق هراهدام قجایالوا . یدشع ود



 نا اه دن

 لوا قایا بم هسقج هل ایه . یدمهم تحلصم 6 وسلایه . یدزعا

 < هسلاق هب اطلس هدلاو . یدنامشواق هتحار فرطیه كرهلب دا بولاي

 - الم کهدنرلجما قرهدابق نوکی ندیوط یرلهسردم یهدلوبناتسا
 .یدقجهربدشالقازوا بور دروس هتسهشوک تردكنلودان | یرلقج

 ر هتف وص هرک ز .یدروه وز یسهراح صالح و تاحم هّمساب ندو

 بوردنلکید یتسافق هدیارس « هدقلخ یعدلدا داعبا ندتلود رد

 یدرویماشااب هرلاروا ناخ زب زعلادع «نکل .یدقحهشوواق هتحارتسا

 كوص ءامآ یدلکد کر وا هنر و هل وا . یدروقروق نده زمللس

 ا ان نکلا یدشلوا ناشر هداکوا هدرا

 هدیدیا یاداموق هصاخ یدنفا ندلارع فسو . یدرویدا

 ب ینشمهمتسیا قلاصیراشمط نم ارس مدنسانما ناصعیناغوایمابا
 . هلود هدیراهدازبش كاوا ؟اب یدا یغدلازع فسو زکلای
 راند شيا یرلنو . یدشمردلا هنتلا تراظن بودالبوط ههای

 كروس مکح هدنتسوا كالم بولوا هاشداب . یدرازامرود كب تلا

 بوک وس ینرکج كرلناشالاح هیامریدلاق شاپ « یللوا دیدش هدایز
 یرح « وله ر زعلادع و اما یدیلاع وا ی راز

 تب روواعا ترد هنس شب نوا هلا هحیک و < هاشداب ر یدنح و

 یالسا < شماع ان اق یرو كك كت OTA نهشپ را نوک

 كالس . یدشمهمر دتا مادعا نهسک قرهقس بوقاي ی

 نا ززعلادع . یدجراغ ندیو راک هدیراناصع راذلب .هلبسهمق و

 لرودا وفع هرک وص ندههلس ینرلکدردنوک هوکروس ندنتفاص

 ؟یدمایلک د لاثم کوب مادار ۳ ینوع نیسح .یدروشدتلاف هقیطلت



AS ۱ 

 قرهشلاح هنملع تنطلس بوجاق هاپوروا «ییاشاپ لضاف ینطصم یل رص

 هلن هژاتراظن لوا هے ید. لا نوعا ینیدشاوا هیسمدایز

 نیرظا هلدع ردننرادض تلف رب ناسک كحدم . یر

 داخلحاسی هدلوبناتسا یشونود ابوروآ لضاف . یدشعو زوک هتسالوا
 هدنسازآ ځا هرادیمه فا لزا ) یر ء اما یدشلک ناب هدنسهب

 هب هم وروک ندقح ترو ص « شهرود بودا یسهطساو هراخ

 .یدنایفو یربخ ندرانو كياطاس هدلاو « RE یدشمشاواص

 1 e ی 1 اما یدرولی را لار ینسه . یدراو

 لا هدهعفد و « نت هفلا مه یدروسلک هنشیا گمهلوس هتزوت

 ندنسافنم ییوع نیسح . یدشمرود بودا باکترا ییاطخ كور

 6 ۳ یک تخت بیدخمرتک هل ۱ بودا بلج

 مظعاردص نر هحوق هله . یدشعا رو هصاخ سام

 نکر او كمتک هنفرط باونص كاطخ ؟ یدبا یمش رولوا یسهما

 یوص ها . یدرویشلاح هفعامرمط هنکید هرلاق یک یک « هاشداپ
 نشد : یدکجهع هلقم الف وب بو الف وا قرهلاب وب هدنجما ردک بوت

 هراردک هب بورهک سکوک هراتک الف هن اهد ملقب « نوشروق هنعالوق

 «یروواندنکیدن وشودلوتعمو تسرد ناطلسهدلاو ؟یدراقح هنالناق

 . یدرولیدیا مکح هنکید رد ها رهن هلسرت نون هلوتوک هاب و هتشيا

 یدنک ردق و . یدشملقص یاج هدایز كناطاس لاسوئر

 بوالک | وارد ر ناخ زیزعلادبع « هدیدروسزو ینتحار بوزوآ
 ینیداللو 4رهوجح كناشاب تحدم . یدروسهتسیا كمرو قح

 .یدکجهلک هنشاب یلقعتیلا هرکوص ندقدوقواها كرهروک ینهحمال



 6 اپ

 یهحمال . یدروییزوس هلتفر بوقاب هلتقفش هتنالسر | ناطلس هدلاو

 : قرهدازوا

 .ردهحشوخ ملق هنن ءاما راو مقح دوس هدنرزوا « ؟هدلاو

 هل رهوج كتحدم . ردهجهدایز دل ردک مرولم . مهما تاک رد

 هدرا هدوقوا لزوک رب ینآ .مرهدا ضیعقاروا ییدهلد ین دقت
 ؟راویزملما هقشاب هدایند .منالسرا ولتناهم .هروکر ب ینال كکج هديا

 .دعاکرب شوو هلا یسهدلاو , یدشعا قا ناخ ز زعلادىع

 هداعسلاراد یسیرایپ هحک هلو كناشاب تحدم . یدروب ردشوت وط

 ٩ یدریلی هلوا هن هقرو ییدلا راست هاج یارس بورو هتساقآ
 ٩؟یدروسهز بو هزوا یمهناش ات روژ ۳ دب هداشاب تحدم « هسقو

 ۱ نیا اار ورا راه قاب . امووک وا 7
 . رولوا را طق ها كخيدمايالک |

 هلکنا یناهاشداب ۰. ردهتطلس E EN غیدالک | ما

 ندحایص.ردقو مکجههلبوس .هقشاب كهسراید كىا هللا یرلاسمهو
 هنیرلهراج . رلنوسشهلرب كرهلک هیاس بولا یترلمرح « قو یزیت

CE8 )هدا  

 رونوشود یعرلنآ ی . كسرلیوس قوباص قوب هنب نس
 هد رده ءرک ر نس .ردشماقص هش هقشاب حاج من ؟ كسرناص

 ,یتسهصع كأ .مدتسا عیاض نولیم ر ماع یر ندنود ؟ کد

 ۱ ۳ مرکح

 نویلب» ر . یدشمشود هر هح ال یدربلا كن اطلس لايو رب

 ۱۱ فا اا ى ور تواکا للاط :دناطلس مبلاو یزوس



e 

 ندنفاط مورک 111 یدروشا نوا كم ذوا ی رو كيو اه

 ءدکیا نقاط( لعوا هحوک ) .یدبا هدنهر ییارهوحم كنعوح 3

 مه یدرویالزص نوالغآ كرەدا تمجام هناطاس هدلاو هطساولا

 یرلزوک كنیدنفا نیداق لاینوترب < هجندبا ثح ندنویلیم رب راکنخ
 ینیدر دامام هدنارسق | هد (۱۳۸۸) لواهنس شل .یدشملبحا ترد

 رله هواه و . یدراو هلس یراحرو اياه ندنشرش عماج هدلاو

 یدراویدلوسنوق ررحهما قانولیم چاقر هدنسهراد . یدزملیاب

 هدنکنر ناماص . یدراششود ندتمیق نوجا نوک و رانوا « اما

 كرهلکک ندن وس ناطلسءهدلاو . یدرالکد یش ر هجهقشاب نددعاک

 ۰ یدشهروص

 عیاض هللااشنا . نوستیا زرع هدناهج ییا یگالسرا یر

 ندک زوس یئاط . كسرولا تبلا ؟ یلکد كنس هدارا مه . زلوا

 ۱ . مدالک | ینفیدلبجا مزوک کوک
 . ردسهمدش كع دی دوم . مدرورود نو وشود فاد ا

 . ر رد شیراق طاخ سر یدشر هجوق « اما یدراو یخد یدنس

 كکیدروشودهر وا «اکبیدعا . قدروروط رو وشود ودك هس ا لصن

 . لاقاب رو قاروا
 یهالییدروشودهسرزوا یلاخ قاشوع كرهلک | ناطلس هدلاو

 و هلع ندنفام هاشداب . یدرو هباخ ز زعلادبع بولآ

 هدنسارا یسمهلسر یب فطاع كناثاپ یدشر هلا ینیدزای كتحدم

 هدک كدام نالفاس ردنا 1 ا رخ و ۱1

 . ردشدیا تيس قرەلوا و كرب زو زکس هب ی دنفا ا کلا

 ,رلهراب کی د رب و هد رل رات فاتح هرل ر وریت رح هلراضت افکهدننامز كلدهعیلونوتب



 ۱ بس ۳۲۹

 .یدرلیش فحم ر رامدا و « ایهلوا . یدروبتسیا قلو تسانم رب

 ۰ یدرواقولوف قره وط ی رکید یر

 . یدشلاد کد كرهر و زوموا هنزاور هرج شلریص هب یراقو

 . یدرویناللاص بولوژوس یرارانف نوامه نفس هدقلک اراق هدرلیا

 یلاق كهاشداب . یدرو وقوا ییسهح ال اشا تحدم ناخ ز زعلادع

 لوک یزکب ی . یدشلاق اود راکنخ ۰ یدروشوا یراقادود

 .یدراننصیدوا كنهروک هک یدشموس 7 یرازوک یربا ید لاس

 یتالسرا ندکر هيب بو هل شید ی راقادود یدنفا نداق لاینوترب
 : یدشمالشان کمرتسوک یدنک لا ینیدموا هتشيا ۰ یدروم زوس

 ی ۱94 ورک یک یهدنراتامز ,ییدلوا لضغ هدایز كناهج .هاشداپ
 : . یدروینهل کید یرالاقص « روشوا

 .ناطلسءدلاویدشعد . عهدا ضرع ریوتصخر . منالسرا -
 : یدشمشقبح قرهجا یبرازوک ناچ ی زعلادع

 یغیدل وا هلو نب . لکد یمریص کت همت وس یک | قترا ا

 تحدم ] . مدشمهلد قکا ندشاب هراکدب وادخ ا 6 هدمدرولم

 ودر هج وق كسمروروک مر ر نس [ دودا دص یناشاب

 . ردولحوص هدشیا و هد یربخ نسح مالاس الا خش ی رلکدتا

 ۱۱ ۰ یبوتف تحدم و یبقص ندنتلا یراشاب, كرنا
 اد « کم ماجا شا رب هدن های رل زملم یدنک . ۶ ع نس

 هجوا یه ال و نس دا ناساد تو هلوس هدرالید هحفدروط

 ؟ ینک درب ندزوک هنا ندشاب ؟ یمکدوقوا

 ۰ مدتسالوا هک تع ندمفیدالک | یکلیدا ف بو وقوا دلت



— ۱۳۲۱ — 

 هل هسزع ا هراح هرلد و . ر رابق م هرس 2 ۱ روک رواک هلون یگالسرا

 وو ادا دعه . رونوروک مخو تفام

 مومعلاپ .روناص ےبرس ین . قابهنناضورعم كنهامدپ لوش --

 كدالکو هللا یتلثا هقوقح تاواسم كنعرالوق هعسن ملسم ريع و سم

 « یکیدهتسیاالغد هه مت نس یم دالک ۱. یببا تا لا
 ءردزا و نوناق رت وه نوسوتنسنوق هدرکنرف E نس ایا

 رلث وعم ندهدمیه e . رولیدىا مسوت یساسا نوا اک | هتعیا

 هنهل یسودنک یتطلس قوقح كرهع هنشاب رانا تود باا

 كراقحارکم . مدروناص مدا رب لقاع یا هدن . روشلاج هلامعتسا

 ین-هدبرج ( تقو ) هلبا ( تریصب ) یربغ . شمرولق یعایاب هدننای
 کش زک قرهصراص ینادوا صاخ راکنخ . هریک نامز لب «علاطم

 زب زعلادع.یدروقاب هلا فوخ ندنسهقرا ناطاسهدلاو . یدشهالشاب

 : یدشع هلس یراشید قرایالقارود هدف رط ا یوف هدوا صاخ

 لدن وس نک ر هرس U ژامالک | زوس ه ۷1

 قجوعوص هجهزا . تبرش اکب هلمهدلاو زيت . ید یون هدزمیلید
 به یرجآ راهراح رادهننزخ نیهلکب تبول هدنشيد وق . نوسلوا

 .یدرلییاصشکک دنا یمهنشل كناهحهاشداب «خوا . یدرلشمشوشوا

 ءدرافلراق شوموک  یدفباموس تر هتک ه وقرب ی ر ندماشقا

 كراك اح .یدر وار دن هلکب رضاح . یدشل زآ رل رش یلوقوق كسم

 ندر ياا او نسوا هحلتاط افت ۲

 ییدتبا شون تبرش یک زوب قجهبوق چوا کیا ہرص یدرا یر رب
 یعاماد ید كرام یهاظ . یدرو هتسيا تورش هنس « هتشیلا . یدرولوا

 ندنفرط هللا هد مسوم یک یسکع . یدشمصاب ترارح <« شوروق
۳۱ 
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 ندقاحبص راهراج هجهروک یلکاموک كحموز . رویدک قاروق
 . یدرلرویلاکو بول

 < امآ یدشلا ضا چاق ر ناطلس هدلاو ندراترش نالووص

 . یدشمالراوو ندر یابوق یلتاواص شوموک یکیا هاشداپ ولتک وش
 ناطلس هدلاو نک رالوروق ی.راقم نالحرف یر r یالسرا

 قرارارف
 هاداحآ هللااشلم « هعنالسرا نوسلوا رکُش تفاع « ۳

 السا هب ام راغآ یر كاط قئرا . یدشعا مس بولو هبد . را

Eنواهیارس هک نالبعاد هدنرلتربص هحراماح  

 . یدشمالشاب هاملسای هنهاکشس

 . یدراشمریک هلقلزسوقوا ییهجیک رب نوتب یسهلاو هلهاشداپ
 هننروضح ىدا ون . یدشملیقص یناح هاشاب تحدم كیاخ ز زعلادع

 تنا فال بویالشاخ لزوک قرمرضام
 قلن ولبمرب كن( همازلا تکر ش ) قرار دشیقبص یناشاپ « نکیاشلک
 هدصاخ سلاح . یکجا تعحاأ ص هدهنسام ولعم هد گیس

 . یدقحهلوا شع هر وا یرات هلمشهل وس

 e نالاب رب یلقوروق لصن (اقاب اش تحدم
 «اما یدشم هل وس ینغیدع ولو هدساحم هدانا وا كتحدم فطاع هحرگ

 لا شاپ تحدم زرع ناطلس ؟ یدراو یلاعحا هنسمانوا یربخ

 رارکت هل االکو لد ر ف ا و ندقدارا ی نما توت هات

 (شیورد) اتا . یدرویتسیا كمربوریتک هنرادص یناشاپ مدن دوم
 ( شیورد ) ۰ یدبا و یدصقم ندکمهمردنوک ء ( رتسانم ) یناشا

 فن وع نیسح . یدکجهریتک هکل رکسعرسهنیرپ كد نوع نیسح یناشا



— ۳ 

 لرد شا يلوا نامش قوح هک درک هلو تا ندهسور

 .یدشلوانال واهرکر ؟ یدیا یمردناهدناف قلنامش ءرک وصندکد حک

 .یکجهلس هلدا هد راک هسرولمنود ندنسهر هلررض راکنخ « طقف
 . یدجاروا هاشاپ یوع نسح یهرض كليا . یدرویدا باسح

 .هقر الو ی الوق رب ح اصاایلعتلا ؟ یدقو یمهلیسو نوجماكو

 هفرطرب یر سه 0 یالک و زم اط هاشداب ا زوس و

 <«( ندع د ) ۰ یدا ییقح ردق کوک ندر یسهدلا و « یدقجهرشآ

 تحدم غ یدشر هجوق . یدنمههلکب تقادص هنهاشداب ندنسیرع

 یراسعیاع مولع هلط 6 کی کد و شوم را ا یرااہم و

 رب ینکیا قرهارواد هلطابتحا نوجا ناخ ز زعلادع . یدشمالاق
 تا ین تاب یکم هل رل رم دب عیرس ندهمر و نادیم هتک ر

 .كسالسرا ناطاس هدلاو . یدرلیاص ششالیالوف قمواص

 هدیدشعا یا« یدرویالک | راس قوح نسل كنزو

 .«یدشعا مدق بوربتک ههاشداپ هلن رالا ی دنس یلروکنا كتح دم

 یر یدهسهمروک ىنسەحمال كاا تحدم ناخ ز زعلادبع

 .هلفارطایمشرهقترا .یدفحاصاب ربع | هحک د حک تعاس بو املیعاد

 .تحدم . یدرولک رر ندکعوروک یک زجاع یدشمالک |

 ارعا بولوك هنزون لزو ر كرهداتوعد ندهمرحک تقو یناشاب

 .یدرویلوا هدحایص هتشيا .یدایلمهلبالسوت هاجم | رک وصندق دارا

 .قماللو یر هح را هنعاوق كا شا تحدم . یدقجاغود ا

 .ندتعاس اردک هب هحینلک هل ام بوقلاق ندنسوهوا اا . یدا یفاک

 ,ندروضح .یدراقح هلوا رک ا ما . ا هدایز



 ۳۲6 سس

 هکمربتک هلو یراشادقرا هدکلب ردک هالکو سام قرهقح

 : یدروسدنا ددرت ندای ر راکنخ . یدرولوا قفوم قرهشلاحا

 قعووا بو الیوا یاشاپتحدم ردق ههحنحک تصرف ساسا هلا

 ز زعلادبع و . یدبا هدنرادص یزوک كناثپ . یدقجالوا ینا اهد
 - ر دنالخاش قرهصاب هنعور وق كال رو وا هدلاحوا . یدمفحص ۱۳

 ندقراداناف ینسامشا بووق دوس هک ر هنزعا يلد « هسادقم

 «هل وا . یدمح هلوا یراک كمدا یللفعر» كمزا یتسامف بورحک ها:

 بونوروک ندقح تروص > هسندقمروطوا هلررض بوقلاق هلا هکفوا

 كرههنسا ناخ زب زعلادبع . یدیا الوا قمروا ندهقرا ندهمر د زس
 : یدشعد هنسهدلاو

 كمردنک وهوا ا بوازوا هر دس هداروش .رحک مجمع 3

 ها قارس . هلا تحارتسا بولنکح هک ه راد هدنس قترا ۰ مرتسیا"
 . مراقاب هساجما بولو یالوق تبلا نقاص

 كها داب یرلط ول هشیدنا نکنز هننهد كنسدنفا نداق لاو

 یا هرو رق وا یناذاحاص.یدعملیغاد هلبنایمأت
 لاسوئرب . یدقجایالشاب تیلاعف ءف ینوک یه هدیواه یارس زد

 .یدشمةبح نداد واصاخ كل رووهس بواشفوا یتساکح كنناللسرآ ناطلس

 .یدشعالت | هلةلبالوق ینسهدلاو كرءهرتسوک یک رسوم وا ییدنک راکنخ

 ندنسهطواردق هب هلکوا .ید ریا ایو وا تعاس چاقرب .یدراقوحتقو»

 . یدرلکجهید یعكسرومای نوع ؟ یدریلس هند هب مک هد هس امة

 ندنرلکدهلوس .اما .یدشمهمر و كنر هتسهدلاو یلردک زی زع ناطلس
 سرا یتیدوا اش تحدم ینابالراغیاو .یدشع هادی هجءدایز
 . یدرویقیح ندنتلا یشاب كتحدم العا كب داسف نوتب . یدرولپ



 نوع ۷۳۷ 2 رد

 .مژاکشا بودنا حضو یک ردیا تردییاءرک ییانکد هنوک ون نا

 كر هدياتوعد هواه نام لوا ندەلکو ایباشاب تحدم . یدشمقح

 «یدروسدباباخا _ِ | ینسهعلاطم نۈر و نوزوا

 .. یدفو یسوا یت . یدکجهمهنیعا هللا رام ادا و هسل وا لا

 نوسک اهاد نوک رب هله .یدرویمهشیراب یزبدلیب واردرب هتشيا
 .بولح-لامزوا هرا هلق | 1 یدکج هلکه زوزو هتلا هلا اشاب تحدم

 .. یدلکد یعاحنو وا قوحوح یوتح تطاس . یدتجهلوا یللب

 هه یرلماس . یدصهلوقوص هلکش و كىر نلیهتسیا دنا كبه هلد

 .ماشداپ ردولو ء ون : يلمهلوس هززع ناطلس هجد ص قبحا هسیا

 . دبع . یدههلیای راکحشر هدایادو هلکلللزو ییا . یدبا یلەعد

 1 دی و قو قارن چاق 7 بوعود ۳ زاخ زب زعلا

 ..ته . یدشعا کا یرلید ربطاب لوركا كلنوک جاق رب كو ص

 .رلکشیس هلوجوچوک « امآ یدرابش ندنلیق رابنآ شوب هک زسید
 . یدراروماک یفاک هامردنالود یرلهدعم نامهجوق ۳

 ید هو راد نببام كرهنک هدقجم رب تعاس « راکنخ

 .یدشمالوا یضار كلفهنن .یدکجهدیاتحارتسا بوتاح فک ایوک

 ۱ ند وط : یدشل ر دشی راق رایدوف یدد قوحر تاس یروس هارآ

 تکرح هلریبدت . یدرویع ندقوج نامز كجمبدبا هبوست نوکی
 نببام . یدقحالوا شلاغوح یرالامحا یسهموب و درد <« هسزل دیا

 . درر وک هنتشاب یراهقطو :مشکیا رب یرابوتسنم نەدا

 .یدراروب رشاشراندشیا ینغیدلواهدنسادوا یعاسم ی هدرافو كراکلخ

 ,حیاس ییالکع همارسهرح ندنلوا نوک رب كناهج هاشداپ « اییناه



 رو زن

 « هکی دا ترابع ندفال شو نزود ر یسه كعد . یدشلوا

 نرقرس . یدشمحک هنسق نابام ندنک را هن حاص و راکنخ

 رایحند ام رکید هلکب یرخف . یدشمجک هرادکسا كب دمت ظفاح

 هنشاب هاخحارس هدكب فطام تناکشاب . یدرارونلوت هدر یر

 یادا را تاعوقوكلنوک چاقر نحک .یدشمشوواص هروحروح

 كره هلوس ندماشق | ینکج هلک هج چک زار .یدشعابارخ بورو

 ندنبسهملکح هتسءراد مرح كز رع ناطلس . یدشملکح هوا

 داکتماقااناذ .یدراشمشود هنلما هدافتسا قحزا رانلوا هدنمسق نیام

 شيا ر هلګ . یدریلیاص هدد یرو كنارس هدقجاروش یرلهب

 ج وکر دقوا كمر دنیا توعد قرایاللوب ربخ بوواص مدا هدنفیدقیج

 .یدشمحک هناء ص :e كهاسداب « اما ماه بحاصم .یدلکد

 ۱۳ ار رع ناطلت "یدراشلا تبون یماغا مداخ ییا ر

 . یدشعهتسلا یب یرخف ۳13 ن رف زا و ندک دجما هوهق جوا

 . یدرویلم . یدراشمهلوس ینکیدحک هرادکسا كکب دم ظفاح

 : كرنوشود زآ « نامز یراقجاربغاح هیراقو یکب یرخفا
 نوسهمشک یخدیدنک .زرتسیاكمروک یاشابتحدم.نمهتسیا 9

 نوسلیربغاج هلشوواج صوصخ .رواشالک | یکیدلر و تیما هنصخش
 كهاشداپ ولتک وش كرهروک یکب یرخف « اغا مشاه بحاصم .یدشعد

 یدیدنک ل یرخف.یدشمهلوس یغیدروم هدارا یناشاب تحدم هل
 ان اس ا دت توک

 زکتاذ .رار روس نامرفیلاسرا شوواح صوصخ نمدنفا
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 یرخف « یرازوس كناغآ مشاه . یدشعد . رولآ تبسانم كمهمتك

 نامزقوح .یدراو هدقح كن نارق . یدشمروشود هقاص یکی

 . یدلکد عقاو یکیدادیا توعد ندبارس كلاش تحدم « هک یدراو

 - هلدباتوعو ةروشح هلن,دنسافشنا ندننراظن هلدع ارگ ۷

 كم یرخف هرک وص . یدشلدا اک | هلقلوروص یبهعلاطم « شم

 ۔الشوخ بودما ظح نداشاپ تحدمكناطلس هدلاو هلا هاشداپ ولتکو ش

 هد ېه یناشاپ تحدم اطلس لاسوئرب هله . یدرویلی هدی راقداع

 توعدهدنامز كج هند هدنفلک ارفحابص هلو كداساب . یدروبعا داي

 كم یرخف ؟ یدا هت طقف . یدک رک قلوا یمکح كنسهلدا

 ۔ اسقا هک یتاضورعم كماشاب مدن « شتیک هاشاپ مدن دوم هک

 هدلاو كکب یرخف هسشلوا هل . ید دما عفر ه اطلس هدلاو ندا

 و N و ندنسهمحیک هنمسق نونامه نببام ندور او

 : یلف تو راه هما راک تخ ریل یدنفا نیداق لايو رب

 یینکیا ندشاب کت هاب كناشاب تحدم یدنا هسا اق هکب یرخف

 هک او نظر یتاعنمو تسردكاك ا مکح هنفج ا وق یشوق تودو

 هننزادص كاشاب ےدن دوم یراکتخ ناطلس هدلاو دوخای .یدقجهلوا

 یراظن هلدع هب اسا میدن دو E هب اشاب تحدم هد یدشم |عانقا

 یدبا یرب ندتحر یکیا . یدقجهنلوا فیلکت قار دای یناشادقرا

 رخ ریدر وار ناتو یرحف ء:یدیا یسک ۲

 عن دما یاد قرهر دشقصهرک ذیر علا كار ندنرلشوواج

 E .یدشم رد وا و نشاط نا ثياشام



 دیش ۷۳۷۷ دی

 ندنسهرب اد راکنخ ناخ ز زعلادع.یدشهالشابک- ارسی زکد كأر لبکح

 ندلاع تاب . یدرویدا ققد قاروا یکیدنمتک ندکلساکشاب
 یدصقم كراکنخ . یدروشا یرزو تاررح نلیدبا عفر هبهبنع

 تقو قران الایوا ردق ههحالک اشاپ تحدم . یدلکد ققدن قاروا

  ندنواه روضح كي یرخفندهمحک تعاسرب . یدنرابع ندکمریک
 ربخر هدهاشداپ . یدشعا ضرع ۸ كياماب تحدم قراقح

 : یدشءاسوا ی رلفادود قرهباح یبراساق . یدرویلکب

 ۰ یرخا 8

 .یدشههمکیحک هدقمالک | یتعضو ك یرخف .یدشمهلروک هيد

 . ید هدنتمدخ یصوصخ كهاشداب یر ندآ چ وا هئس ید

 ییدهزکی هنسرا وهدتوراب نایالراپ بولا شتا ندمحلتف كراكنخ

 ندنسهرهج كلاخ زیزعلادبع . یدرویلیب یا ندسک یه یرانامز
 ۱۳ جوا هت یکیدیهتسیا نوجا هب ناشا تحدم
 هسشلک هن . یدروبنوروک یک جهیلوا رهظم هننافتلا كنولتکو  اشاب
 ناطلسهقشاب ندیدنفانداق لاینولر . یدشلک ندناطلس هدلاو كشال
 .یدقو راکجهسک ندیا ذو هنرارق بولوا روم هنرزوا كز زء

 راظتنا رلهدازمش یهدناي كربءهرت یراقادود ندنسوقروق ینا نرف

 هصاخ اشاپ تحدم . یدسما روس یناشاب تحدم بوک هنسادوا

 .یدروب ولو هدرلهئحاسیترارح هلا یدنفا نیدلانع فسو ینادناموق
 لر ءروک ینهرکم رد لوا ندزمتک هنسوق ی «ندلازعءفسو

 هحموروک کب ی اشا تحدم .یدشلک هغلس ی رهرادا یک زا

 رو بورتسوکوم كرهدیاانمهلتک از كىىرخف . یدشمقلق هغایآ
 : یدشعا



 تب 10 دن

 ۱ : راوروم مافعتا نشو
 كب یرخف « کی رکا یرفود هسهراد راکنخ اشاب تحدم

 ۱ یدشمهقا لامها یهمهلوس ی رافدلوا زرسهنشن كناخ ز زعلادبع

 یراطخا قعرواد یهراذا بولو یلطابتحا هالکو .یدیا تداع «و

 یدشمکید یا دشمن شیر دا این تا یدروجک هنر

 هد وار یوبق هطوا ینیدنلوت ثحاشداب . یدرویروب هجزساور

 -وواقی راکوا هم ور وک یاشاب ا یدرلر وش هلکب یرلاغآ مداخ

 ا وضح لوا نداشاپ كب یرخف .یدرلشع قانع ندر, قرهر دش

 . یدشعا ضرع ینکیدلک كناشاب تحدم

 : كرهدا تاروص رارکت ناخ ز زملادبع
eكم یرخف . یدشمروواص اا ر هحف وعو هد !یرګا  

 .یدشعاتوعد هود امر وصح یاشاب تر قرهجا راداقهنیدرآ یوق

 ۳ نجک < یدشمراراص هحفشخ یزوب كیاشا: ا

 یع یع قح . یدشمهمروک یزو لز نع ناطلس یر ندنسهنس

 هروضح هدکلر هللااشاب یدشر قاورش هعفد رز . نسهلا تجر
 ندهمحک قوح . جد تقوا شة و شقبح . ید رلشمقبح

 . یدرلشلر دشالقازوا هنالو كينالس هداشاب تحدم هبلح یاورش

 .یدلکدروبع ود ناحيه « اشاتحدم نالوا یجدانع قوح و رورغم

 هاها شه تاد تالاب ا حایص هلا یشلک كناغا موج هحیک

 هعو د ینکیا 1 یدرونلا هرلانعم 9 ینسهلدا توعد ند راف رط

 « هدا وا هل وا . یدلکد رولک هن رطاخ هلس ینح هلوا مظعاردص

 زیزلادع . یدقجهالسدبا ندهمحک قوح تقیقح نالاق لوهح
 قو ود شمش را « یناشاب ثحدم نهلورابا كرديا اع ندر ناخ
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 مات كهاشدا كره هلورابا حدا چوا اشا . یدرویزوس هلراشدقاب

 بومدء«روطوا : زر نع ناطلس . یدشمرود یرزوا قایا هدنسشراق

 هنرازوک ییدردنا هنکواو هنزوكناشاب الاح . یدشمهمرتسوک رب
 یدشلک رغآ قوح هاشاآ تحدم . یدروفاپ . Nهرک چاق

 قرغ ههجوت بوروک تافتلا هد هدنسده « هسیا یدقح هروضح

 .یدشمالوا ینیدلقارب هدقای [قرهلیئوط هدنرابعالک وراس . یدشلدا

 . یرزویه ندنتمظع و رورغ . یدقو یلوص یعاص كناخ زر زعلادیع

 هرلنوا . یدروعروطوا قرهلا هنسشراف یالوق یالوق هلوا «<

 ثكبد هنسهچردیا غیلم صا یقرهشو وف ورا هلا یراقاشوا

 «یراقای | كناشاب تحدم یلاح كهاشداب . یدرویدیا فرص رازوس

 قمشوواقهرادصهدشون وروک. یدشمر دک د بور در اهوص زو

 .یدراوقمربحاق قرر دلا هل ینترومأم صاخ سلح « ام | لکد

 هسندک.اکه ارس « یدبهسلوا شمل ینغج هلی هلماعم سرت هلو
 .یدشلوا نالوا. یدرلط تنمهناح یهملکح بودنا اقعتسا هرکزو

 ۳۳ ۱و ندمن یدل ىك قجهلا بیرک مدا نالی آ
 :یدشمروص هلسس كيد قرەباد رەد ی راقادود

 هدنس یلاوحا . كدشمهمروک ییزو ندقوح ؟ كسلصا

 ؟ ردشل روشود هرا هک زدهب لاح كتلود و هرک رب قاب ؟ كسمرکب

 ؟ اما مع یزسقح ؟ ردکل ست هود

 كز زع ناطلس . یدشمالرابوط یدک هرئدر اشا تحدم

 بود الک | ینشید ینا كهاشداپ ندهلک شب چوا ینیدربجاق ندنزعا
 هرزوا كا باق نوتسب یذوفن . یدشلوا قفوم کا فذک
 هنر هقشاب ندیراف ال كاخ زر زعلادبع .یدرویر و قح هراکنخ نانو
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 .یدرویلبشالک | ییدهتسیا كما هراشتسا هلااشاب تحدم ون هلن دح
 ا لاو یدو شاپ كاا تخم  eهرادما یی

 یدشمسود :

 یالود ندنلاملالاع فعل قمروب رطاخرد ال ار ی رالوق سب

 روفوعلاعهروضح .مرلیا تسارکشو تیدوبعضع همعلایلو یابک اخ

 همیدصت هلیسیرورپتدوعع لما قعولو هدهنارتمک تاضورعم هیرایرهش
 كرس سا کلا نا شرتلادع هدا شون

 : یدشمنک ریو كد اما تحدم

 ولتردق نامرف و صا هدلاح یه و هدلاوحا هطاقو هدنابلوا

 ؟موزاهلءرانو تحدم یچ .ردکرلت رضح نمدنفا زمهاشداپ ولتمارک

 بوحک هفرط یشراق هیاروش .زاکد هدنقرف هدزشوط هدقايا ینس قاب

 راقلزایلد هدمیشراق هلوا مه . راو ریش مج هشیناد کس . روطوا

 مرولسی راّل راک ادف و تمدخ هدایز هنلود و ,رولیقص اح كهسردیا

 یران هتي بولوا هرک رب « هلبوس ییراتعانق نلک بوشیوق ندناج اکی
 0 ترس هد نس

 قوت وق یيدتسا تراسا هلأ ڭكهاشداي كرەديا رلانع ءا اب تحدم

 یس هش هتکیدهللوس هليتفاص كناخ ز زعلادبع . یدشمشلیا هنرانک
 هنهادم بوت ولوک هنزو . یدرونلیوس یفود راکنخ . یدقو

 «بوقار یتمسروللا اسب تحدم«هسلدهب هدلاح الا هحیکب کلا

 . یدرو هتسیا كمشوروک یلابال یک یيدتنا تحاصم هلبراعدب

 یارس هدزارب هدنو . یداا ینایاباب هلو یزوسیه كزبزع ناطلس
 تحدم ییا لکد قو یاسا تک .یهدمرج لا یک

 رد رک همان مزار ای ناب یا کاور تا
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 قەحمال ناخ زیزهلادمع . یدشمحک هلا كز نع ناطلس هحال کید

 هو اه نیبام هلحع یناشاب هنغاحبص یعاحیص «یدبهسل وا شارو

 كەمال : یدرولوا نونع ندو اشاب تحدم ؟ یدا یعریدهتسیا

 یداکنخ . یدروناص یتثیداب ردا یطق هدنرزوا زیزع ناطلس
 بولطم هسرولوا كجهدبا عانقا هنسارجا تاحالصا یلساسا هدنکلم

 3 ل ددازا :یدقحالوا یف ا دلا قرثلوا تیام ندنکلیدنک

 قو ندهروا راکل و وک نه روک نا .یدقجهلاق هلس تلت ءوس ر

 ۰ یدریای هەتا اهد . یدتجهلو شارو وس بوئلس قرەلوا

 : یدشعا هوالع قرارازق اشا تحدم

 لاوحاكنلود هلهج و ینیدلوا یلاعملع طاح .نمدنقا دز

 رک ۰ ودهدکمهشا تقعت تافتسا وراس ت ول ناياش یسوع
 هدهباهاش يبا مور هدنس هی ماققد زارد و رود هدیایو یر

  قرهلوا یر ندنلماوع هجولشاب كلراتکالف ناک هلوا روهظ ؛دزرس

 هب یلزک ندیلزک كرءهروس هیورلبا ییرالوق هملسمربغ همت كيناجا
 یمغیدلوا هدکمهلا سحی راقدلوا هدقع ولو هدهناراکتدسفم تاکیرح
 لارتج یسحییا هسور هدامو و هلحزا . مرلیا راسنجا هضرع

 .. كننرابانج یهینانعا

 : كرهدبا تراشا هلیسها كنلا عاص زبنع ناطلس

 یعدن دو وا نس . مرولپ _هدن ىا هم هل وس رود

 قوس هرالو شک اي یز رک 1 یکتا تحاق نوت ؟ كاسمرزوک

 - هب كنلاوحا هنیزخ « اکب نس .شفو نمربخ هدشمرورود بودا
 ندک نا اش ۳۹1 هدهرک رب هلا رحم ندنسهل دلهزود هل ر وص

 دو حاق هدلاح ييدمهتسپا < زر زع اطلس . | هلکید بودشیا
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 كتحدم . یدا هقشاب یدصقم . یدروشاواص ههمهکو هاساب معدن

 ر زعلادعءاشاب تحدع.یدرولم ینغیدلوا قحا یسارا تیاغب هلع دم

 نوزوا ههسمک هدنراشیا تلود هدنروضح . یدروقاب هنیزو كناخ

 زکلای؟یدشملواه هراکنخ یلتمظع نما لمح هکع هللوس زوس لبو

 یاماب حدب ددم الا ندشالو دادغب هدوا « هرک ر

 تکلع هلزب زع ناطاس <« نامز ینیدقبح هنو اه روضح نوجا قعالتا
 وام ره» زدند e شمع ولو هدهثحانم ندرلشیا تلود و

 هلزازع ناطاس نوک هدیسحنکیا رب لوا هس ترد , یدشلآ

 مدت هلح-ع هحیک <« یسه . یدرولوا قفوم کار وا

 و لک ناخ زب زعلادمع « هسقو .یدو دم ه هال ییادلوا شعا

 كل رمدبا ا ینسیدنک نکرورود بورود تاذر نايا راو هناي

 هاشداب < كعد ید اا الما لزت هبهراشتسا بولآ 8
 تحدم . یدقمو و یرارق بودا هراشتسا هغوو ا6
 : یدشُما رارکت راکنخ نداقار نادم هنسمرو باوج كياشاب

 هتشیا ۰ ردراو تحابق ید هدیدشر هجوف شوخ مرولب

 كجا تعئام الکو سلح ء هدرارتسیا كتا هیفصت یزعوند بناجا
 ن تلا ا هک ا .مرابوسنهبناز تاک رق ىا
 6 کم راد 1 . رورود بولیدا ثحم ندنیدالوا یدامعا

 . راروشاواص هنجارخا ماهسا ولتانیمأت هلقلوشراق نونا هجرازو

 تقبقح هتنع تمعن یو زکلوق ادا معدن دوك شفا

 همازتلاتکر د .رلشهروہ باتتجا هسلدب ندضع یر هدزو كلاح

 رلنانلو زئاح یتزاتع ندنراهناهاش تایالو لبا مورو لوطا ۲«یرللتع
 تلود رب یجنکیا هدنجما تلود هدریدقتوب . راردبا بلط یتادراو
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 هحالکو ینح هوقود هدایز هواه تربع قلروب هدعاسم هنلىکشت

 هم وسا تروص هحهّمساب ندلجا ینیدلوب مولعم . hI.قح و

 . ردشع ولو

 .زرولم ید 1 ۰ یدال وس قرهحا یب راز وک ناخ رز زءلادع

 قاب . شریلیدما روصت یقملیحا یسوق هرک اذم هللا ینامع قناب

 كلا مه یعزَعا كانا هدکنشپ ٍ هراشیا هلو یسهقناب ینامع
 هلواقم راظرح هيا هدفرط یرب : كسرایوس یک شمراو كدنس
 . رارولو رضاح هتساضما

 .یدشمشود هب هشیدب | ند هر ندر تاذحم اشاب تحدم

 قلتولمر هردو هلکب فطاع هاشا یدشرهحوق كز زع ناطاس

 نولم ر یروز كهاشداب . یدرولم هب یا ندا یس هلم دنس

 همای .یدکمر دنا ا هن وی امه باج قره الب وط بو هلرد یار

Eاشا تحدم . یدرولشالک | هجا  RR 

 : یدشمهتسیا قع ولو

 تایالووهدقلوا غابه هسک هج رانو یه تاودهیمومع تافراصم -

 ٠ هدکمهمهلا لیاقت هنسیدب شقل | هدزو كفراصم « یادراو هناهاش
 هدنفاخاتسک ضرع هحقیجا هدنوامه روفومتکوش روضح ینغیدلوا

 ینتسالروم خيردق كتمعلامو بانجولعو تجیمرظن ندمفیدن وب

 < لکد ماہسا قلنویایم یدب زونوا زول هنیرلهلع تلود . مرلیا زاین
 هزمدنفا یننیدلوا راوشد یرادن نوتلا دق نویلیم زوتوا زو چ وا

 . مرایا ترساحم هضره
 یماعق | نقاص ؟هسقو كسرروک یایژر نس ؟ یش لصاو

 ؟ نوسالوا راش هلوقموت هدالراکدر دل هدهقرو
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 كعوروك رادهقالع نالف هلتسایس یحراخ راکنخ . یدشمرشاش

 - الک | شادل بولقاط هنشيا هنهازللاتک رش كئنهذ . یدروسمهتسیا

 نیواک نە وشود یشر هقشاب ندهحق | اشا تحدم .یدرولش

 . یدشمالشاب هیاموغوص یک زون « هن

 ینیدالک | بوروک هساوا هدهتسام یزع نوسلوا هنر ولو اهب

 . ید دمر و رارق کما ضع هز زع لناطاس هحیقحا یراتک الف

 ندتش یک شبا رااح هلزع یسیذنک كجا ۵
 هللا رفا نورف رو ع كباخ زیزعلادع ا تجدم . یدرولس
 یکی نیدلوا e یدروسایاد هترارونم كتلم هلَمولع هلط نالا

 كهاشدابنت رومأم .الکو سلح .یدلکد یالوق قمت آ قراتوط ندئلوق

 : یدشما هدلآ هنقح یبلق . یدشمالآ هلیجو

 زر زعلادع ناطلس « یدشءا باطخ ۳ هد چ نهدنفا

 : یددمالکا ندفع اج كناشاب تحدم .یدشعاح ی راشاق

 .زرلکیدرر و زاوج تبلا هسراش عفان هتنطلس « هوس قیحا
 تحدم یننیدلوا يیدیوشود هّمشاب ندنطلس ناز زعلادع..یدشع د

 یدرولیوسهلصوصحم دصقم .یدروسدا راطخایئراق هسزوو كماشاب

 6 نوجا مادا و نابوقود قص اهد ىراكلا ها ناب تحدم

 اشاپ . یدزملماص چ وک قمراقیح رلانعم قوح ندنساعا كهاشدا

 . یدشمرو رارق هغو درد :بوارآ .یتنپرک یسرابا قترا

 : یدکجهدیا ضرع بوبهیوس هحقیجا ینیذره
 تما لو یالود ندهبامالام تاهجو یرافدروم لاذبا



— ۳۳ 

 دع تیدوع هضیرف کما ا ضع لا رکت هنمدنفا تنم

 ۱ اف هدغاسمم كرار يادقا راشد «.مرایا قلت و
 همکلکعا انشا هساسا چ وا یعناضورعم ههینس یاک اخ « رارتغالاب

 ۰ نوسلیروس لزت اتنانع و ًافطل لع هلحماست كنراهاهاش رظن
 ینسهبلام تعضو نراسو حالصا جاتح یرلهیلع تلود ء١ نعدقا

 «هدهسیا رقتفم هنعوط. هنوع ینهبرصع تایقرت ندن رظن هطق حیحصت

 تاق هدرتا لوا . ردشل ا رافصو ات نایاش ةللوابح بابسا مولعم

 تاحقا هلا اد ندننافراصم یرلهصوصخ هنس زخ كيانص نواه

 نازرایرای اناهج بانج هداتعشرش هدارا هنساعولوا ترشابم هن هعطق

 ندننرسم و تسونم لاک كسا داحا هدردقت ینیدروس ناوارفو

 فرص ندلکوک و ناج هننذاخحنا هلو ییرلتنع تمعنیلو مخفم عوبتم
 . ردیرلیلاع لع طاح یرلکچ هیلبا لصحام

 ناخ ز زعلادىع هک دتا ماود کم لوس هلتدح اشاپ تحدم

 . یدرودا سح ینغیدلوا یک رولوغو ی وروسر

 :یدرولکیدهلتقد یناشابتحدم رومآههصاخ ساحم.یدشهاح یب راثاق
 هاعازوا لید هب هنس فراصم هیرعود ندرعود « اشا تحدم

 ۱۳ سس قدام یا داراکنخ . یدروسهله

 ثحم ندرلب یسامزو ر زو یسهلوقم یلوف وف و . یدروسریصیا

 ندمک و ندهرنیأرج هبنرو . یدروینالابح هاغازوا هرلءرن بودا

 - الشاب کمک روا ندنرازوس زساورب كناشاپ تحدم هاشداب .یدشلآ

 ردوو كمادا رب ریا ینکیددەن و زا روق اشا تحدم . یدشم

 بورق ینتمواقم كز رع ناطلس < یسمورو هح رسا ور ندقبحا



— ۱۳۳۷ — 

 رار یندایاد اقرا هحکپ كرههووک كياشاب تحدم . یدشمالاجراپ

 تراسجەكم ەلى وس زوس بوحآ هکح هدنروضح یبیدنفا < یدهسالوا

 . یدروفا قو وط یار وا ندنضع دل راکنخ ؟ یدنا یعریلیهدیا

 ردق هال یی لندهمراقح سس .. یدرویرپ هحفشخ یراقاذوف

 یرارق كياشاب تحدم . یدشعر و رارق هکمهلکید ییاشاب تحدم

 الداون هرکیراید او ساوبس كرلدبا لزع ندترومأم . یدرارق
 هک« همنىكح ندكما ضرع ی رلکح هنلي وس هت هتسلایاد هد هنس هش

 یهاشداب « اب . یدروید نوسلوا هسرولواهب ندنجمما . یدشعا مزع

 یدشیهنوتسب دوخای « قحالوا قفوم هیابحا ۳ ر هلو

 « یدقجهقبح بولبریص قرالوا بولغم ندنجما كدیا بودا بباق
 هنکح هاب هتک نولک هل وب هلا حص ڭاخ ز زعلادسع الاح 6 اشا تح دم

 كعوشودیتعفنم تیام ٤ یداسنا هدوا کد یدروہ دیا تعانق

 یراهرم قوح ر هدالززع ناطلس . یدیمالوا مور ندنتلباق
 ندنفرط ارزو تا« شرع بوروک راک یو ا

 ایدی ماا هن اک هلا E ناشیر وص ك: کلم نلیدا هرادا

 .یدروبسیا كمءلوس لوا كا ینکجهدا ضرع هدنکوص لا « اشاپ
 یشراق ههاسداب هح الق رطضم اشا تحدم ؟ یدراو یامحا قلوا هب

 مولع هلط ء هسقو . یدلکد رادفرط کمشیرک هب هل دا طق

 «نکقو هدنادماهد یدشر هحوق هلا اشاب وع ناسح « ا

 هحالوق « طقف . یدربلهدیانامأت یتسالجا كنیدنفا دارم العا كم
 یرادفرط هملک ود ناق . یدلکد نما هننجهللوا ,لصاو هدصقم

 لناعع ی اسم شب نوا ناخ زب زعلادىع 9 . یدروع ولو

 یرلاطخروشروک هزوک ویراقلانف . یدرویداقارادمکح هدنسهکلوا
۳۲ 
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 هلو العا كب راکنخ . ىدا ندقعوا هننزوس كنو كلوش په

 .یدرلشل آ رلقوواقلادیروسر ینفارطا . یدرباس هل ر دشدنای بولیربتک
 رام تاپ یراق یاد بورفتش یراهسک ندامرود ۱۱۳

 یشراق هنزوب قرایاپاق هر ر یعدا ر ؟ یدربلیهدیا هن هاشداپ هرانوت
 . یدا ققح کج هرلد « رلهسید . كتسلد نس : نو یف

 ینفارطا . یدنا یر ندرانونحم نهزکب اکو هدناخ زب زعلادع

 بودا قوس هلو شاک ای ايدام كرهلوک هنیزون رابکتم ن هلربنچ
 هرالاح ود یهرو كیاشاب تحدم هتشيا ؟ یدیا یعراشمامرود

 6 هک یدراشش وص بوو هته ر لب وا یراکخ . یدرولزیص

 ۱ ناطلسیسهشیدنا قل را ندتهافسو فارما ییدا تسنا بوشل |
 یو تكهاشداب . یدروسراقس ندهلح نوت نوت یززعلادع
 یسهقنا لاها یرانایارای هشیا بورتک یربلها ان هنشاب شيا یروصق

 «یدناهمقارب هیاشاب تحدم یتسهرادا كتلود طرشو دیق الب . یدیا

 یربدرلهنسینقبطتهدتکلم هداشابتحدم . یدقج هامل اق هلئسم هدانروا

 هلیتسح تلوئسم بوت | اروا ییراساسا یدنک ییدندنا لما
 یرلاطخ . یدنکدهدرلارواراکنخ « اما . یدقجهشاواص بوشایغوا

 .یدرویدک بودا یلاو ندو راع هم ه] رب ز یک یوکوس باروح

 هلعاص تمالس كنسهقشاب ندندنک یکلع < اشاپ تحدم

 دنتسم به لاحر نهشهود هدنادبم . یدروعا نظ ییفجاراقبح

 یسهلوا لئابع هجوف : یدرامش لتعسط روناتکید یلافق یساو

 . یدراقجهرود بودا رارکبت یرلاطخ یسا « هسد زفجاراتروق

 روتفوزی ندک اردا یرلهطن و ءاشداپ هتشيا ؟ یدا یوا یمهلبوت



 بی

 ..یدشمامشل | هنسک هلب وسزوسو غو د طف ویسا هسزو . درو نا

 : یدتا ماود ر راولاب اش تحدم ۽ یدرویمهدیآ لمح

 ناکرمشلقلواندیکدتس یاهدصا «نمراستخا ی
 هدعاسم ههمظتنم و هددج تاحالصا ء دنا . ردهدکلک ورلبا

 ثب رشت یراتلفا ناشسرخ ه هباخاد لئاوغ « هدرده یراقدروس

 هدیراهاهاتش هباس یراامارضوا هتنقفوم مدع كرللوا یعاس هداسفاو

 فهیلع تلود ء تاکرح شح دامعا وشراق هایوروا . ردلومام ًابوق

 ...هلبض رم ینج هقار رسهداز | ندههحراخو هلخاد تالکشم ولرد سه

 نولو شود ندنرد . کا AN یتشاب ناخ زز علادع

 «یدشمهمهدیا ا مته ی راک دلی وسك اشا تح دم . یدروشسشاط

 ترابع ندنشارق نوامه طخ ر وروق تاحالصا ییدهتسیا كنحدم
 .یدروسیا یتساع الب وط ناب وعم سلحم «ینالعایساسا نوناق . یدلکد

 هدنکلم . یدتجالوا سک ندلا هرادا نک و تطاس هدردق و

 یرلکدهتسیا بولک یدهرو رر ندرشو هصق یه « نکیا رب هاشداب

 : یراقجهبمراقیج ندنرفج نونوبسو یراشیا قراتوط بونا یک
 هلزرک كرا یار لا راز راک هشا س

 ی رلکبوک الاب ناي ندنلیق ۱ لک مفک لک : بوروس تطل

 قعوقود هب هبئس تاصصخ ندیدمنش اشا تحدم . یدرلکح ریشش

 ٩ یدقجهامشاواص هر ریایب مک هسع تصرف هنلا . یدرویتسیا

 «یدشم ر دشل ر هتسامف هح | ی رلکد هتسلا كاع م رک وان ونالک ۳1 زعناطاس

 دق یار ند رد دز: هننلقار ت

 وو یدرولشالک | ند كياساب یرلکدتسا

 ها یدق و یدنسهدلا هنکج ه هم هام هنیدنک بوراتبح ندشاب هد ی ی وع



 اهم رب

 كننالسرا هحیقیجا كناطلس هدلاو یسهعا قافتا هنملع هاشداب كنالکو

 لاینوترپیدریلسهدیا توعد یرالاح یلاطخ ییدهالوس یشراق هنیزو
 .یدشعد . رزدا دصق یتس رانو : یشراق هننزو كهاشداب هدلاو

 ۳ نالک هدنشاب شا نوا تسعضو . یدروملشالک | ینیدلوا قالخ

 ز زع ناطلس ۰ یدروبلوزوس بورود هدنک وا 1 قالسح ريح

 : یدشعا قیدصت یاب تحدم هدنحما هشیدا قرر دلاق یار

 .كسمرروک دندو وا .مرولمهدن . كسقداص هدکلوق
 . قیدصتیدن ینغیدلوا جاتح هیاحالصا كلود ۰ ردهدیوا به تحاق

 ؟ اما یفو مقح . رولوا وضود قماللوق یتامز بسانم . مرءهدیا

 و ؟ یعرولهلدنا ارجا تاحالصا ناه

 هدیدنوقوا ینطخ هناخیاک هلزوس دشر كوي زمرکم ردار مه

 وا . مربا ص یکیدهمروک ؟ كد هدمر نامز وا نس ؟ یدلوا هت

 هب و ؟ یدیا یعزملکمزال كع ودود مد دوخ ندنلوا ییرلک دد

 ؟ میز سفح هلوس نس اما ؟ كلزىىتىھ

 كلاح . یدرونسیا قمالایوا اشا تحدم « زب زع ناطاس

 . یدرادوسدبا ماظعا الکو « نکل . یدروددا رد ینتماخو

 هوب < شمالاق هلقمساواص کا حالصا ی راشیا هلام مد دو

 يا 1 یدشع ولو هرز وا ا هتل نانمأت یهیموم نوید كلهنس

 3 تنووا ىلا تماخو هجنرد و لاوجا هدنحما نوک
 .یدشمر و دنا ادف (یع د )قرهانناه رازوسیجحم الاي بو وا هنسنغآ ۱

 هحاوح ف رش یسروک «هد کلب .یدقجاقح فوقهحش «یدب هست | تابت

 ۔دتسیاهن یک تحدمالرهدیانیکست بول آهلاهابندشاب یعولع' ۂباطیدنفا



— ۳۵۱ — 

 .كناخ ز زعلادع . یدقحاقار مدیر رکو یرالا كرلنەمل کت

 :یدروبلک یسابراح هرراودیسادوا راک لح ینسافق نولوت ی راحاص

 هنسدش راق یک اشا تحدم ؟ یدشع وا هتزوس ناطبش هدیدشعد هن

 A هز ود ی تاما ییددروط وا رک ون قما بولآ

 داس هب رحش رب هدهدبود تىلا كقح بانج . یدرویدنا ريج ی

 .هجهّمْساب . یدمزال كمهلکب بودیا ریص ۳1 ریمغس بونا . یدراو

 ها ید ال اپ یرازوک كناشاب تعدم ٠ ی كح هل سال ای

 بواک هلو شاو شاو هاسداب : یدشمورو كلهش ر ییتاط ی زو

 راس رس 0 را هر
 اشاپ یدشرا مظعاردص ااف . یدکعد كج هلی دبا قیطت لل رب
 تاحالصا هجلزک نداشاپ ینوع ناسح . یدراشمشوروک هد

 تنا زب ؛ناطلس رسم... یدراغمردش الرا ره یو

 هرالو یبا كناخ ز زملادبع ءنوجما یرلکدلس ینغیدلوا ینیک نهم وس
 رس ید راکم وط موتکم نداشاب نوع یسح E قوس

 لا اک روتا یسک هزاشخ تا
 هعلخهللا یرالا یناخ ر زعلادبع نوکر . یدشماقار الاح یرارکف

 شا ههسمیک < یدروناس یر ندراهنس ا شاب تحدم یغیدشاواص

 ناجا را . یدشمهمهل وس

RD Eینمرارقاکسهدعب.!هشوروک ا  

 هيد نوسر و 9 4سلا هب یسولربخ قح بانج . زر ر دلم

 ۱ ینکیدر و تصحر هیاتشاب ا دشت ندير كرەيىد

 یاو . یدروہراج هل را دما یاف كاساپ تحدم . یدرویدا

 نودلز تصرف هعالبا هواه روضح یر ندنامز قرادص هداز
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 .Lt یدشمر ویاوا لا حابص و ء هش ینیدمهلوا قفوم-

 زب زعلادع . یدشمقح ندروضح ۱0 كرهدیا 3 هرک ید

 ی راشید قرهاللاص هناپ ییا یتشاب بوقاب هلا نک ندنساقرآ ناخ

 ندلد و ناح هنغيدنالت اي بو الوا لزوک ر یتحدم . یدشم ادربحع

 ور درب ی رادح هرلراک اب زملم یدنک هسلوا نامزهب .یدیا نون

 ربقف قهدلومناتسا قرهالشاب ندنوکوب قرهلوا شيا كالبا . یدکج
 هدب راعماح ناطالبس 6 كج هر دا ماعطا فرط فرط ینشاط ا رقف

 قاب ۰ ی داقج هرب دتغاد هرلمش هل ران داق لود بورد دسک رانایرق

 ٩ یک تلک لا قرط تلا

 .aS یدشمقبح هدنحما هثش ندیوناه روضح اشاب تحدم

 ینعامد یر ندنسهنس چ وا تا یدرولوک یرلکتا بود الراب

 زوهالو لوصح ندنکلیدنک یرلهاغ بالقنا و یساسا نوناق ناقا
 ( ۱۲۵۹۳ ) قحمآ 6 ا كنسعاسم كلهنس نوا . یدشع وط

 شمروک ینوک یستریارازاپ یجنر یعرکی كنبرخالاعیر یسهنئس
 تاحالصاهلا اشاب یدشر هحوق.یدراو یدسا ندلاقتسا .یدرولوا

 هدير ماکنه اشاب یدشرءاما یدراشمشالک | هحیذخ راد هن راشیا
 . یدنصهلاق هدیرادص اهد یا چاقر هدنسا روش كنوس . ىدا

 اشاب تحدم . یدزلوا جوک كمردتا لیدنن هراظن ر هدهسلاق
 نواق . یدیا و نا یدرد ء یدا هدنرورض قمشلاح درفنما

 یلام كنسدنک « وا . یدروسمهتسیا كمر و هبهسمک یتفرش یماسا

 تحدمءهلس هاشداپ ر تداسناو تیرح بح یک ثلا لس . یدا

 .یدشل دا بارخ ندنفیدشفلاق هقسطن نغم ر هدزو كنمارضور اشاپ

 ۱ طب «روتدک رواییلاط كناشاپ تمیدم«نکیا هلن لا



 : چ

 نو 6 ود ك.اهح قترا جمادی یدرویاح هنسرولوا یر

 ۳ یک راره « راروواق < رالهومو رف < رانوتاد « رارهبسا ور

 هنسسایس خم ران كرون یمان ( تحدم ) . یدسشلک نامز قجهلاص
 ؟ لصا هد مه 1 یدقمح هل وا تبش كرهلب دنا كح تولیزاب هلفورح نوا

 ییطصم ؟یدبا یترهظم زا و . قرهلوا تلمو تلود "یحو ددحم .
 هدروعواو هدکلر هلا یردار توشاعوا هح رل هنس هلی اشا لضاف

 یدیشس رز یار ندآ و هدلاح یيدتا فر رلت ونلسم

 ًتاذ . یدشمتک نوک کا٤ نوسخا كسک ۱ ندنرزوا جد ها
 ینطصم . یدشلاق هاشاب تحدم نوتبسب هرک وص ندنوا « هدنادیم

 ییدروکز | هس ورو تیارد ینغلرظاب هلدع هدنرانامز وص اشا لضاف

 هاشا تحدمطقف . یدشلوا زعوشود یش ر هقشاب ندنرادص نوجما

 كرهسا هل وس یراناو دص نبام شاپ نوت و یدرولوا راب

 ینیاماشاب . یداهدنناپ یابارا < هداخآ فراع . یدشمش هنساپارآ
 هدلوت . ی بوقمح ندو اه یارس كرەديا اع هک یرخف

 كمتک ر فارق ندامارغوا هام ناب . یدعک رک
 هلق رس ربص ی هحیت هدقانوقهدیسه ناشاوخو نارا . یدهدنن روح

 ان تام یهرازولخ یکیداما توعد ندا رل ا
 .یدشمال وآنونع كی هنسهم هتسیا كا هراشتسا هلباطلس هدلاو كهاشداب

 هعا . یدا رک نوا <« یدنفا نداق لايو رب 4هسا وا ردق هب

 یسط قملم اق هتنانسح هلرابتعا یتیسذج . یدضهر درا لقع هرلشیا

 .یدراویبسانم هلناطاس هدلاو كناشا یدشر هجوق « نکل . یدیا
 هدننرادص كناساب یدشر هد ( ۱۲۹۳ ) یدنفا نداق لايو ر

 . یدشلوا لماع



 بب ۳66 بس

 تینا ده خ یدشمشلاح هست هراتراظن لقتسم هداعفد ییا رب

 هلرههمهدنا نابت ناکمو نامز . یدراو یتانوغلود قالوق كناشاب
 كیهعا قوس هاطلس هدلاو یاشا یدشر . یدرولپ هال رطاخ

 ینیدلوا م ظعا ردص اشا یدشر . یدروسوشود ینغجهلوا سانم

 هدیامز 9 قرهرودیوآ هام ر ییدنفا نداق لاو ر نوجا

 هحوق قفس « نوجا یدک هریک هب یلاع باب . یدرلسهدوک

 مو دنر ههاشاب . یدیآ روج هدکمنا رادربخ ندلاح یاشاب یدشر

 ی ا كمر دلی ین رلکدشوروک هلناخ ز زعلادع قرەزاي

 : یدقجهلوا قفوم هامدوا ندر شوق ىا هلشاط ر هدنامز
 هلاما هتسارحا ناحالصا كرەروك یتهدلاو بونامرود « همظعا ردص

 ندنیحاشاب تحدم ۰ یدراو یرلهدرب شاداب یدقحازاپ یتسهعا

 ناقاب هنر یایارا یدشمکح یرلهدر قرهراقبح یرتفدو ماق

 یرلامر درود هققد شب یودال هاغا فراع قرهنادرقط یماح

 ندرتفدهلخسلا لع اشا تحدم . یدشمرود هارآ . یدشخا تراشا
 ۳ یدشمزاب یر رطس وش اع هرز وا قاراي ینیدراب وف

 ۰ ٠ م ھ ۳

 ۱ سس ست سم سام ی مس و رگ تار رص

 تداعس و تمالس كلام ۶ تل ود هدهاشدا روضح هن نوک. و

 هنس هس امس تایح ینکیدتسا ترابز یزب نع ناطلس اشساب تح دم ]7

 یسهلاع ههيسايس تایح نایدیا عبط ال ود لوا سشع واوا یامزاب

 . كياشاب ۰ رذمهم قوح هقیقح 6 هکر دشلد ا ه والع بوتکم ندنفرط

 هجوق هجیلزک ندرکسعرسو ینکیدشوروک هلهاشداپ لوا ندفالتا هدنرزوا
 . روسدیا تانا یغیدلوا یرلهمشالک ۲ صعب هلا اشاب یدشر
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 یسارجا كهمظتتم و هددح تاحالصا قجەلوا سرددم هنلاوحا

 ءرکو صندلمآتورکفت تدم رب . مدتلون هدهلاوتم تاماحرتسا نوح
 هلا قیدصت ینسارجا موزل كاحالصاو فارتعا یالکشم كالاوحا

 فرط هدهعفد و ند راکد تا فطع هبا شاب مد دوم یتحاق

 دهعت و اما همزال ع اصن هرات رضح اطلس هدلاو ندنرلیهاترادص

 تاذ . رولوا ولریخ كا 58 ید لیدل هنسرووآ يا

 اشا نوع نمسح مهنازجاع تاضورعم وش نالوا هیهاشدا ترضح

 تکرح هروک اک | هلتهج یجهدا باجما یسلاق موتکم ندنراترضح

 ۹۳ هدیانل وا هلعلوا طوم هن راهب امخف یار كما

 ت# مم

 یننیع ر هرکوص ندکد سا اضما بوزای ینهرک ذب اشاب تحدم

 یماج رارکت قرهوق هفرظ ر كجوك یهقرو . یدشمربک هنزتفد
 :یدشمر وههأاغآ فراع یوتکم دش ز ءاح یاغ | فراع نونادریّهط -

 یساغا لوق هب رح یرروای كنىرلترىضح اشا مظعا ود بن

 مرح ۰ زره رب ی شات نودتسر دنا و کر

 ندنشاب وریوک <« e یدشعد . اع و وا ییسهوالع ینیدلوا

 هدیسودنالكناشا تحدم . یدشمالشابکع رتکس یرعود هی هکر س
 .یدرارویدک ندنفرطیئوش ںاحص . یدروبع ندنک وا عماج یب

 . یدروشسیا قمارعوا هنعا وق اشاب لماک فسو هقیقد شب « اشا

 نالاو هدنو اهر وضح بودک هنشاط ناشواط كرهروک یناشاب لماک

 ساحم كرەدىك ه ىلاع باب ورغود هماشقا یدکجهر دنلکید یینهذ

 محرم معا ردص ردق هامز وا م یدروشسیا كا كاريشا هصاخ



— ۳۵ — 

 هرکرب . یدقجهلوا شمروک یناطلس هدلاو تلا هداشاب یدشر دم

 هلئسم < هسرولوا كج هديا: هلاما ههدیدج تاحالصا ناطلس هدلاد

 تاحالصا زکلاب هلا اشا و اشا تحدم . یدقج هلوا شمالاق

 1 و 1 هدیرزوا

 یهلاما«شمهمنا ثحم قرەلوا ییعق ندساسا نوناق همظعا ردص

 شاپ یدشر . یدشمر د شابا _هندصقم یناشا یدشر هلرلزوس

 ا را < روو رادفرط هیاعالصا
 ۱ ۰ یدرویدا طاشا هدایز

 مهارا . یدشع ودنیغرآ نوغرو ندنوناه یارس اشاب تحدم
Eكس ررللاف یهدنسهلثسم ( ترادص ) یتشاشب یءهدیز وب كناشاب  

 هباشاب یدشر دم مظعا E Ala یدروب دیبا لمه ما

 کدال 0 اشا تحدم « نوجا ییدرونوک هرک ذن

 ۷ یدروولوک یزو كاشا تحدم . یدشع ود کا

 .یدرولراب یرلشقاب یترارحرابلناقلد ا »دنا س 2

 .یدبهدنسان رواهاب ر كج وک یلکحبح ح ورطمیغان وقاشاپتحدم
 . یدناق کیا قانوق . یدراو یمسق رب زا كنهحاب هدنکوا كغانوق

 نان ال زس رص كرل هب راج ندن رل هر مرح 6 هشورودهدنک وا قانوقهارآ

 ندر كرهننا ندهارا اشا تحدم . یدشمالشاب هک وروک یرلشاب

 او ا مهاربا ندیا ان
 ؟یم راد روب فیرمشت یدنفاكباض ؟یعراو ۱ ی

 : اغا مهار یدشمروص هيد
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 هدیولاص یجنکیا ردتعاس ر « رار روی راظتنا هنهدنفا اش
 ۔روص بولارا یب ایض كاشاب اغآ مهاربا . راروقوا ثداوح قاروا
 یساکلوک كناشاب تحدم . كب ایض . یدرویبراقبح رلانعم ندنسام

 یراهحک . یدقو ینیدلرا ندقانوق یر ندا نرشت . یدا یک

 كرو .هغابرف ك اش  یدقوج كب نانابژ ید
 هبش هل وا اشا .یدربلماقح هغلمالس « یراقو لاوس مس وعر وص

 اشا تحدم نوجا كب ابض . هلمهسالوا هدقانوق یسیدنک . یدشما
 بوارا یباض نوجا كلو اشا تحدم . یدقو وبق یلاق هدنسهناخ

 اض ٠ یدیا دا دما . یدروبود ندب و اه روصح . یدشهروص

 .یدروبتسیاقعالک | یتنیدالشاخ لزوک رب یناخزیزعلادبع بوروک یب
 ؟ یدکجههلقوذ ردقهت بولوا نونم هجرد هل عاش مکح راس مک
 همشش ندسام . یدیا یر ندراناسلا شل داراب رح اترطف كب اض

 هسردیاتمسق هللا .یدرولیاق هرادبما هدایز اشسا تحدم « ندنسلوا"

 قمر دای بتاک هني ام قلطم یلاکقمان هلکبایض « نامزینیدل | هلا یهرادا
 كرلهاشداب .یدقجهلوا شع ولو هدارس هد ىلا ر نامزوا .یدروتسیا

 هراکنخ رل رق یدرارو ولوا لماعیرلا رق هدایز نی ره هدی رز وآ

 .یدرلشل ا رارکفرصتخ ندرله رت نوزوا .یدروبلوا واهسرارایوسهب

E۳ بورک ندنسوق قاقوس ندهمهلوس یثرب اشسا  

 رفاسم ییا هدقلمالس . یدشمالشاب هیامقیح هیراقو ندرانو دص

 یصوصخ كناشاب کەوا .یدنوجما رانالوا یمسریر ۰یدرا ویولاص

 كت ولاص را هر ر ل كرلنولاص . یددنام هس رلتسود

 .یدنکع كلدضبا لزوک ر ندنک هوا ءراالوت و وقنا ر
 همسق ینیداپ یسهط وا عامجا هدرا شيا مرح كرەلوك اشا تحدم
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 باتک ر ا ئارد شمالک اب هدنرزوا ردس كی اض . یدشمک

 یدروفوا  Iمکح : یدشمروک یاس تحدم قرهقاب هلحوا

 لناشاب تحدم . یدروسهلکب یتدوع كىاشا زونه ییعاش كروت

 ا كن انض - یذشمر درا یترت یک اقخ ناسک
 هللا غاص كرديا مس اشاب تحدم . یدشعالبا هعایا قرهلورضود

 :یدشعا تزاغا

 شما بس یزکتحارسا . هاروس تباع . مریم هللارفغتسا
 تافتلا بورو لا كره هلورابا یرضود 6ب ابض . یدشعد . مایالوا

 یدروسروک ك ل هداعل قوفرب هدنلاح كناشاب تحدم«كايض.یدشهرتسوک .

 هب ون اه یارس هترزوا ینوعد كیا زب زعل ادىع كداتسا كوي ۳ ۳

 .یدروبلوک یرلزوک كناشا .یدشعرک وا ندافآ مهارا .یدرویلب
 كردا تافتلا هاشاب تحدم كهاشدا . یدشمالوا نون كب اض

 .یدمناقهنکیدر و وق بوااقهرکوص ندقدنووا یتسیدنک بولا یناکوک

 .یدرویگ هنشيا كکبایضیمالوا مظعاردص هدرانوکو ش كناشا تحدم

 شمشودهیوص رلنالپنایدیا بیئرت یرب ندینات نررشت نیک هدریدقتوب
 دهعلو .یدراشع ولو هدهرک اذم هلسهلبا یربفسزیلکنا . یدقجهلوا
 نویلواقروتقود [*] .یدراو هدقلوا بوحح یشراق هبیدنفا دارم
 .یدرلنج هلاقهدزوس راهراشتسانالماب هلرایدنفاک اتسرخ (ولتفوطع)و

 نونلاكسزو یقاندک اتسرخ هدنراتک رح مولعبلط ءهکو لاح

 | یراضتافرو هک اتسرخ كن دنفا دایهدهعیلوهلکن و یدیبنل

 ]*[ ,ن رشت (۱۷۸۵) هدنسهلاسررب توبلا یرناه ربس یریفس ریلکنا

 .هدراکفا هلوادم هدنقح یرلهلئسم تطورشم هللا اشاپ تحدم هدنتادد یسینات
 روسدیا قیدصتو فارتعا ینغیدنلو .



 ی

 ظنفرص ندنسه [*] ٠ یدشمقبح هب ۳ كرمزو شک هتل

 . یدتجهالاق تیما یلقاشراق ندا دانتسا هزوس  یروق هداتروا

 هناخ زر زعلادع هللطرش كدا نالعا یساسا نوناق ءاشاب تحدم

 . یدشهنشاط بونوشود هرک قوح یانوا یضار کتا تمدخ هلی

 .یدیایرادفرط یمامل | نوسلوا هسرولوا هنسام هل كتیطورشم اش

 لاصحتسااربج یطورشم رالنابع یی ۰ یدقو یبدنوشود هج هاب

 ۔اسا كرابالقنا نارو یرایکر وک یهداوروا ۰ رایدا هدناما كنا

 ا ىدا یاعلا قلطم ی مه رب و بالا . ید هدنلکش ییلرسس

 یسهحش كرار و , ید رار داوا ( قلبحتحلصم ٌءرادا ) هدراپالقنا
 بولبقص یناح یروتوا ندنو ككب اض . یدرولوا یلزو ییا

 یبا نوا تلاوت (۱۲۹۲) نک ناخز زعلادع .یدشعرا یمهشلدیا

 .یدشماقاب هل هننزون كناشاب تح دم ندا افعتسا ندننراظن هلدعینوک ۱
 تحدم هحنلک مراد بوشتص یئاب ء هلس یدشمامروص بوارا

 نوک وا ؟یدرویناص یمیننجاراتروق یناقاب هلکمربتک هترادصیاشاب

 هكرلبلنامع یکی « لباقم هبلج ندهسورب یناشاب ینوع نیسح « لوا

 یرادکساقالت ۱۶ كناهج هاشدابنامدلاعا هتمودیاق هاشور یار
 ب واح ی رلشاق كب اض ؟ ید رودلک هنشاب یلقع یم د ندکد

 هرزوا عاص عاش رورپت رح اشا تحدم . ا ناز وام

 اضهرکوص ندقدالراصا هوهقییا همیهارا نهلکب هدوق . یدشمع
 .یدنبغلادكی اض .یدشمالشاب هیاشاب هنزون یلهشیدنا ناراراص كکپ

 دعا یا توی ام ییدننامز ا
 . ردشوا تبا" قرهلوا ارل كمزو یا هدچرو كناخ زت زملادبع



۳ 

 تحدم ء ۰ یرویوشود هڪ رد قرهح 1 یراذوک بوقص یراشید

 : یدشا وس بودیا مف اشا

 اوا 1 مریم ریاس هالا ء مر اتم دیکیدر و هدهشلدنا ارت

 هدنفطل حاضیا یابسا رک ایلقص یوروو تاع . ردهدقلوا دنشم

 ا
 هب اسا تدم ۰ یدشم راب ممبر ففح هدب راثادود تاک اص

 ؟

 و 3 ندنلا قمرود هت زود كناشاب ندنشیدلوا یلغاب ندیاح

 ردح ر۶ن ۱ مفقا و هتنراتدواعم ندسام كس رات رمهح اشا ا

 ss ناک با درک . عهد ضیعیمهشیدیا

 یاضورعم ینحایالوا نایاب هضصرو رس هسرولپروس حسیحصت مهد

 . نوسلیر وم دلتا هش د رب هتممص

 یدشلوک قراپهالالخ ی رالاقاص هللا اشا ن لم

 .رولیروستباصا هدنمخ ینکیدلشوروک هلا راکنخ « اعقاو س
 مقاو يیدلدبا ملکت دحاو فرح رادتم هنعوضوم ترادص نکل

 لاوحاتماخو هدن ون اه روصح هدایز ندتعاسر . مدنفا مریم ۰ ردلکد

 ههتع هلرهوج اساسا مهدقملو راودیما ندهحبتن . مدشاواص هربرقت
 شا لصاح رأت نسح هنیرزوا ناخزب زعلادبع یخد هحالنانلق دقت

 . ردرادیاب یتعانق یتیدلوا
 ردص ؟ لاح لابخ هب . قلوا ,u ط تاحالصا ہاشداب _

 اک رشقاطراوطا ضراعمهدما تبادب اشاب یدشر مظعا

 ۱ نزول مات فالتتا ها یراتمقح اشاپ یدشر دج
 . كدهللا صخلت یلاح عوقو هلا هصوصخ رک دن هسراودنک لوا

 یللب بولشالک آ ندنلاح یه یرت ات . یدشمکح ینجما كم ایض

 تم ی نت تن ی

 و ی ۲



 ۱۳۵۱ بیپ

 تحدم «ز نعناطاس ؟ یدروولوا راه . یدشعا دیماه .یدرولوا

 تاحالصا ییدهمنکح ندکمءلوس یشراق هنزو هلسهحال كناشاب
 ققو تش هداروا . یدلکد تاذ یک رولو حالقا هلا یرلزوس

 .یدکعدقملیاقهلابخ . یدرایش شو یفرطتلا . یدیاو هدیالوا
 ؟یدایمرویمهتسیا قعازاقتقو قره الایوا یناشابتحدم «هاشداب اقا

 یوکس . یدشمهمر و باوج ك اض ؟ اییدقو یدنس هدنلا كناشا
 نوک و یعببط . یدشملایاقءراقل سانعماشا تحدم . یدشعا حیجرت
 : بواغوا هراسکنا ققحم نرای هسلکد

 ؟ یدیا مولعم نده یجهبعد . قدایادل | هنن هک افسا و

 . یدلکد در A نررو تىما نیایش قالوق هر هم ال اسان

 هللبدس ارزو ر زو 1۳ ر E رشامح رلنامز یی دلّبص یناح

 تش نو تصرف كوحوک هللا ء ناغ ز زعلادعع نالوا یشمشلآ
 یمقج ه همش اق هل درب ەدەساي یتسالکو ۹ ی ييدلک داعا

 تراسج هامروا هننزو ینساطخ هدبوقیح مک نامز وا ؟ یدا

 هتکرح بولیریع هلا هجالوق مولع ٌهیلط اهد ر ؟ یدریل پیدا

 یدنفا داص دهعلو « نوسلوا ی اتسرخ یا
 یسولود یار قلابروا « هد بو وا هرازوس رادلن امعیب نوسنولو

 ؟یدبا یمراراجا اهد ریبزغا ثانبرلهسک یراقدحاص بوک ود هراب

 كناشا تحدم . یدشمتک ندنشاب یلقع ندنستنقفص نا كکب اض
 لاک ی ما . یدرولو قفاوم هتک ازت یەمتا حیملت هنزو یتساطخ

 بونکح-یب زوسلرهرو وک هلن رارح « هد اسا < اشا : یدیهسلوا

 هغانوق هدا مک فو یشیا كناطش . یونیت
 . یدرولوا راذنکمد هدرلهرت هلبا افو ناراپ ریل مک < ما
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 رودعم یبدنک ود ۳ ك اض 6 اسا تح دم

 جنک كب ابض .یدراو یرلهرجګ شعالرشق قرهاللس : یدرویئوط

 هل ام وح سم اشا لضاف ینیعصم هدس زاب بوحاق های وروآ ۰ ېد ریل اص

 ندننراظن هل دع هدنلا وش (۱۲۹۲) اشاب تحد و یدشمشالاح لح

 2 یه درد ثكي هدعملایذ هدا شاب لضاف یطصم ۰ یدشعا ایعتسا

 هجرلهنسهلراجنک طرفم هلیب شاپ لضاف یتاعصم .یدشمکح كنا لا
 نوو بوک ۱ شاب هننروطاس زسناما كنامز ءهرک وص ندقدشاوا

 یفیدلوا نونع كکی اض ندراکدایوس « اشا تحدم . یدشکازوا

 . یدرویر و هنکل مس ر طو . یدرونالک | هب ینآ ندا

 AE هلو یهاشداب . یدقو هداف هدقمالعاب نکا هب اح زب زءلادبع

 «یدمز ال هاسدابنر و تاحاللصاو د دم ,AT .یدیا تفرعم كملس

 ۳ دارم . یدررو روم ناطلس ء هسزلوا یدنفا دام
 ۱39 یاسا نوناق كلف ء یلدا جوا هناخ ززعلادبع
 یهسرورودهدبزوس زر نع اطلس هدلاحوش ؟یدا کد ندنسهعا دعو

 یەلاصحتسا یاسا نوناق ؟ یدراو یانعم هدکمورو هنملع

 ؟ یدرلروشارغوا یمهلناصخش « یدراروشرلاح
 ی راقادود اشا تحدم ۰ یدمزال یضو كي هطم و « هتشيا

 ندنسهعولو هرزوا قمشالک | هلهاشداب . یدروقاب هکب اض كرهب
 «یدکجهدبا تابنا ا رالیلدبوبهلبوس ینکج هلک مزال یراهلوا نونم
 فراع هتسادوا رفاسم هدا یفحاداننوا ی راقادود بوحا ینغا

 ۰ یدشمشس هعاب وق هعول وص قولوص 3 فراع ۳ یدشمرک انآ

 .اغآ یراع ۰ یدشع الاریص هنس زاغ ود یرلکح هب هلب وس كیاشاب تح دم

 كیاشاب E ك رک رواب ۲ یدبا یمشل و یاسا مظعا ردص



۳ 

۳۳ 

NREیدشر هجوق مظعا ردص ؟ یدا یمشمر و همظعا ردص  

 كباض .یدروي دنا قا ص اشاب تحدم ؟ یدشع ولو هدیا وح هب اشا ۱

 .یدشمالاساش هندوعندقرهشیراق هسروم ۳ كنز ود كناغ | فراع

 ان ندر اغا فراع . یدراو یټح هما شالت . یدروسلس یش ر
 DR | هنعالوق كیاشابتحدم قرار دشو واقی ک وا ۱ نودا

 ینکیدر و کب یرکش یساغا لوق هرحب یرواپ كناشاپ مظعا ردص

 : یدرودکید قرارازف اشا تحدم . یدرولیوس

 یر ی رات رجب اشا مظعا ردص . رایدیولوت هدیاوج هل

 ىدا یدشمروص هسد ؟ یرلشهامروس

 یسامقح نور : ورا . یدشمروم یم ل هلک ك روا

 هج هل و رار روم ۰ ردل وععم ۰ رارلیوس مالاس اصوصخم . یدلوا را

 : هلسونم اشاب تحدم . یدید . كسب هل وس

 ندنکیدهملس یشمع كیا . یدشماللاص ینڈابندک ره د ..اي

 ندهطوا قرهلا هدعاسم اغا فراع . یدرولکید ندامراتح سس
 مهارا .یدشمرک اغا میهارا هدنجما شالت هبیرجما «هک یدشمقیج
 : اغا

 ؟رگنو رو راو راد اا یرستاشاپ رکسع رس نا ۲

 ندنر هلتعرمم اشا تحدم . یدشعد ؟ نوسلدا روم یهارو

 هنعا وق كاسا یوع ناسح رکسعرس « 1 ےھارا ۔ یدشمالرف

 هنبنابقط راغب تحدم «اشاب یوع ناسح + یدرویلبوس ی

 اشا یدشر نه . یدنا یعرح هدررلشا یارس یر ندنس

 هسل والصن مدیر كن وک هو .یدشمامحا ی رلارا هل یس هب داح

NY 
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 هزو بول! وعاد ‹« كره وشود ی راقج هلوا مزال هس رلر ر

 یهشیدیا تکی اض . یدشعا شالت هد اض . یدرارولوک

 هنولاص یصوصخ ییبط یرکسعرس اشاب تحدم . یدبا هدومب

 TA IS اض ,كياساب ینوع یسح .اب یدلکد قحملا

 : هباغآ مهارا . یدروینارواد كينە زالوا هل رولوا هن

 .اه ك سهي د عهدا ثح ند دنفا كيايضنیقاص .تیا رور هشت سس

 لوه یخد نمهمتک هن وناه نبام . كسر د . رلر وک ندم رح .اشاپ

 .یدروینلو هدنتمدخ كناشاپ یر ندراهنساغ | مهاربا .یدشعد .یلاماق

 داره رک وا بولا ندقوح ینرالوصا تیاعر هطانحا یهدقانوق ًاتاذ

 یوع لیسح « )مرکب ییعود ههفوص هحوق هلګ . یدشمهللب

 (فاب قوع نسح . یدشمشوق هالا هتنولاص رفا یهدناب یاثا

 یساقرآ وق كب اض . یدرویقبج یراقو قرهدادریحیغ ی راهمزیج
 یتسیدنک هسرلارا ینومق اشاپ رکسعرس هلقلشلک اي .یدشملیکح هنفرط

 . یدروسوشود هلتصع قراقاب هنک وا اسا تحدم . یدکجهمروک

 . یدروبلک یس كد هحنلاف ندولاص ناب كداشاب فارع ناتج

 . یدرویلیوس ینسامریغاج هلجع ییاشپ تحدم هاغآ ےحارا
 هلی رکسعرس .یدشملیباق هاحبه بوریشاش ج زا اشاب تحدم
 مظعا ردص . یدا ییلوا رلبس ییتسها و نزلنا

 ۔هلوروک ندنفرط اشاپ نوع سح كنهرک ذن ینیدزاب هاش یدشر

 كرلبلنامع کی یشراف هلاحایه نداشابیوع نیسح .یدروقروقندنس

 «هسشهروک قهر د نع .ید ریا هل دنا هظح الام یرامر وک هدیاف

 كمظءاردص .یدروبلک هب هعاح بوروص ناسح هیاسا تحدم قاطم



 E حر را

 هتلمرتسوک زاغ دريدا تا ياا زر 2 و
 كباشا تحدم ۳ ر « اما . یدزسهمش ینجهباع ولو هدنکلکحوک

 ييدر و لامحا « ابحع تققح . یدشمشود کیه درو هنک هرو

 هئالوا یثراق هرکسع رس كناشاب تحدم هدردق و ؟ یدبا یاهو

 كرک | هنک وا یشاب اشا ااا و یدربن هلک زاب بوش هلاکشم

 كمحک هنولاص یهنوا ولردر یراقایا . یدشلرا ندنناپ كکب ابض

 ۱ . یدروسهتسیا كمورو نوجا

 قرهبوق هنسهقرا یترللا هدنسانروا نولاص كناشاب یوع ناسح

 مهار .یدروم وروک ییدنوشود ندنرد ندنرد واح ینراشاق

 لاح كناشا یوع نسح . یدشقار قلارا ادصق نوق ء اغا

 < یرالاقص قیراغآ شملیک پوط . یدلکد یک كج هلینکب یروط
 هحشاو اسا تحدم . یدروسرو تاهر مقر وق هزوب قالا

 تا تولا مدوخروا اشا ی وع نیسح : یدشمرک هیرجا

 : یدرویقاب هناضآ یک ییدلبا

 .مزال STEN یا نوک و قترآ ءاشا لک

EE:۱ ۱  

 .یدشع | مدآ ييار یغود هسرزوا كىا تحدم كرهد

 .< هاوا . یدشلوا ۳19 رکود )رس ندنن رص اشا تحدم

 . یدشع,رکوا یهلتس الاغ اش نوع نسج نت ۲
 ؟يدتجللب# یدشش اغا تحدم ,یدروینوووک  رفعو

 - اواص کم هلکید تودالک ا لصز یدرد همد | دونع یلافق كيد وب

 ردص هيد . ردمرح : هللا اغا فراع قرازای نیلحاص ؟ یدقجهش



 ۱ بس ۳۵۲ تس

 هدنملع اشا فوع ناسح خم هدر دی ییدردن و همظعا

 ىلج ۰ یدلکد یک كجهرونوک لب وات هد چیه هلئسم . یدشع ولوت

 ۱ ۰ یدقح ا با کا ی را هفت تانک" یلطح

 سوار ید روب تحارتسا هد ر < یرلترضح اشاب روا

 هد کیا رسوم کیدا رو قهر الدا ی رلباو دخ

 هدناحلخ یزکلوق ود ید ا یغامولعم روا لالم نددحرس هنن

 كن وار

 هاقرآ ینسف یلوکوب نللاق هلیسرت كنلا غاص اشاب ینوع نیسح

 : یدشم هل هتسا

 هدهظل رب هلیراتمه یرانا .یدبهسلوایرلشیا دح مسهکشاک ت

 هننرزوآ ساسا مهمر هک مس ..لکد هلو لاح . رولوا ن “> هب وس

 یزکشرمهتهصاخ سلح هلص وصخ روای .كدلکهد كدر وک مو زله هراشتسا

 تاودک هل زمایا هسیا هل وا . را-ثمر و یاوج یکسان لا دوو

 . دید . هديا بلس ی رلر وصح

 لئاز زما ىسو عود ندرلتافتلا زمغیدلوا یقحتسم هرذ

 . مزجاع ندفشک ىدصقم ربلس ادخ . یدشلهدایز هدلم قحهلوا

 و ودهردسقرایادلوفو بود «عاحهب شب اس نوع نیسح

 ندلاح كیامأاب ینوع نسح :یدشمالحرف اسا تحدم . یدشمورو

 . یدشلوا بباق یراددرت و ناحیه . یدشمالک | ینیدلوا یربخ
 «هقاج كرکسعرس هجوق ریلی یک .یدشلک هنیرب یتاتم نالصراص
 . یدررو تما هراش قحهالوا اشاپ یلوع نیسح ؟ یدشماعص

 ندهعا هدنشلا ره < اذ ۰ دا ییءاهوا ردو قحاباب هود ی هرم»
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 .هد یس واقفوم هدنکوص بودبا تک رح لفا رطا قرالارییدت هبها

 ندنفرط یارس ؛ هن قلطم . یدرولک یرلبا ندنسهسوسو هدایز

 تحدم قرهالوقشوق نون هلهربب < یدشع ود رلتاور رسرباب یعشم

 ..یدروۆقاب هنزو یلیدنقیصلرکسعرس اشاپتحدم .یدشمشوق هیاشا

 یدرومهدنا نت ینکج هلک مزال یمقمالع | لا .

 نک . یدربلس هلوا شمرق ههاشداپ اشا ا نسح هسلوا هسلوا

 هنر ,یدرویماشالک !بوشیراب یرازیدلس هلناخ زب زملادبع ؛ لکد
  ۶ادن وط !یفرارو لب بوشاوام + رراداود

 هسا و هد یسهداراثهاشداب ؟روب شا هتمزو کهیوا ى كس
 تحدم .یدروسهدنا لمح کو رگ سم شیلا بم یدرویلوب یر

 .بوک هنفرط قلشراق مان كنااب وعنسح كراکج هلادنص رب اشاب
  RRشلومو هنسارا یز وموا کیا یشابلوو یو هصق

 .ناسح هرکوص نده .یدرویقاب هنیزون كناشاب رکسعرس نرتسوک یک
 یدشمروص هباشاب تحدم قرهر دلاق ین راز وک اشا یوع :

  ۱رشت هواه یارس قرالوا ربا حایصو ؛یرلترضحاشاب

A دیا رلتګ هجولخ هل صدقا .كدمر و لامحا . شاروم 

 تحدم «یدید .مرهدالش یراکدتشیا هحصلاهحو ىلع .قدل | ريخ ا

 قترا . یدشما موم هتیرازوک و هنزو یناق یهدنراراماد كناشاب
 .هلا اغ یدشر دم مظعازدص ؟ رکسعرس . یدشمالاق یسههش

 .شع ولو هدراکفا هلوادم هنرزوایمهرک ذی كناشاب تحدم تۈشۇۋ

 .ندهمروک یمظعاردض . یدرولیوس هلتعطق ردقوا . یدقج هلوا

 یوعنسح ؟نوجا كملس یتاضورعم هناخ زب زعلادبعكیاشاب تحدم
۰ 



 ۱ بس ۳۵۸۸ بس

 هدر رکسعرس ۰ یدبا یرورض یسهرتسوکتمارک بوور كلاش
 ندکمر دلم هحیقیحا یغیدل وا هسرز وا تاغ ومس كا رعد اسم

 ی زوق ب وشسهلزو هلا شاپ تحدم نال شاک 1۳ یدر ویمنیکعب

 ۰ یدشاک هخمشالباج

 قفوم هلبوأتینارجام اشاب تحدم .یدقو یسهدناف كراکنایربغ
 رسا KS .یدقج هلوا شمرتسوک كل یلکیرح لو و هسرولوا

 كج هل ربتک هلو بولیر دناق قجواح هلوا رکسعرس ناشادرقف

 یيدر وح هسرزوا یعاعحایسلاب اشا یدشر اف .یدلکد ندشاط

 ینزو یاد . یدشمهمع نامز ردق قج هلودووا ندنرزوا بالود
 نوتز قراردناق بودا بوی هن یناخز زعلادبع نهمهتسیا كمروک

 . یدیآ هدعقوم لکسشم اشا تحدم . یدشمر وقح هزو یک یاب

 هنکو انشاب قرهنادلم بو هلاکسک .یدرویلوایکر ولوغو» ندا
 : ىدشک)

 ناسح .یدشعد . یدراشع هتسیانهدنفا:. رولیروس تباصا

 اب ن كرەر و وق ههقهقر روکا 1 یوع

 °: یدرونهلک | توقاب هتسزو كناشاب

 ۰ ینج هلوا قاع اا هناخ زی زعلادع تحدم

 یدصقما رکسعرس ۲ مد زگاقاکو ؛هدمدربناسهدغج الواتوف هدا روش.

 هسا وا هدهنساهم تابح نارك هلوتناتنسا ندهسور . ید هقشام

 ندا اشا یدع . یدشمر و رارق.هکعا علخ فا زب زعلادبع-

 هدلوناتسا اشا ( فیدر ) ؟ اما یدشمریجاق هبهنردا بورداق:

 فیدر .یدشلا هلا ییاشان فیدر نوک ییدلک اهد . یدروونولو-



 بس ۳۵۵

 هتنراداتسا ینیدلو هدسالتخا نده رکسع فراصم نکیا (هدنع) شان

 هژایعا ره . یدرکسعرس اتش یوع یسح نامزوا : یدشمارضوا

 ییداموا كا اما فیدر یا یناشا ( فیدر ) یشراق

 ؛هحشوروک ینغیدلسروق هجزوجواند رلشیا یسالتخا ( نع ) هدامز

 ا ا یدشع را یلرادتنم هناس اب نوع نبسح نبی سم

 هدا رس 5 ناخ رم زعلادع . یدشعا دنن هنندنک یاشاب فیدر

 هجرلکسب هدلومناتسالرادمکعرب نالوا یروخآ ریموراکلبط كيب وا
 هجمالوق كنيشيا ملخ ؛ اشاب ینوع ناسح . یدراو یرادفرط

 یراللوایحاص ذوفن ندالکو .یدرویلی ینغیداوا ندرابش ریلیدنا شاپ

 اشا یدشو دم مظعاردص . یدرویبدما فارتعا یزو د یا ال
 هنج اباي شیاالعا کالا هس راس هرمز ک هلو یناشاب تحدم هلا

 راد هنثحم زر زع ناطلس هللا اشا یدشر هجوق . یدرویدا تعاق

 . یدشمهلوا ثح رب هد رلارا هدف هدشلک

 یر ندنلوا هنس چوا . یداکد هل وا هد چیه هلبا اش تحدم

 هنسهدام علخ یسوضود .یدراو ی رامشالک ۱ هدرانامز و

 ینیدلو|جانح هناحالصا كتکلع ء نکل . یدشمالوا ییدلدا سام

 .یدراشمشاواص هامشالعا بوشهلدرد یلبو نوزوا رتاد"هتسراساسا

 نامزیههدنسارا رکسعرس هلا اشاپ تحدم هدنسهلئسم اشا مدن دو

 ه اشا تحدم هل ندهسور اشا یوع ناسح . یدشلوا همشالزوا

 یتسلقاب هنسمواج كوا قا رب كنشنا دب دو قرازاب یونگ
 «شندا یغاشا لا (عد) .یدرلشل وا هدقفوم «هتشیا. یدنشع ال رطاخ

 .یدروي رود بونالل وق تصرف نا رکشع لب .یدشلک نارایهدهتنرب



 ال ۲ رشت

 ( ملخ ) قاطم كهاشداپ ندنفیدلوا یتینما هنیراقج هلاق هدن راعقوم

 یارس اسب تحدم « کو لاح . یدقو کید وشود هقشاب ندنسهلدا

 -راصان یربادرلهنس هدر دق و . یدرویولوب هرزوا قمشاناب هو اه

 هرزوا كمشود هوص هن یثیا ( علخ ) ییدمهراقبح هاب نو ال

 نوجا اشاپ نوع نیسح هسرریچاف هدیتصرف وب . یدکعد روینولوب
 (۱۳۲۹۰) کک 1 یدکح هش هللکشم كملم هل وا لئاب .هناما صاخ اهدرب

EOEیدرونسیا كم اقیطت قلطمهعف دون یرانالب ینادروف » 

 لزع ندیرادص هلا یاعس كناشاب ( دعسا) یرظا هرح نامز وا

 كناشاپ نوع نیسح . یدشلدبا نیت یلاو ( هنیدیا ) كردهبدیا
 ا ازا ندکمتکه نیدیآ . یدشم هلکو روک ینکرارکت
 -اعای رل هدنتحاس « وا . یدشمقیح هتحاس هایوروا كردنا هنا

 هامشالک | هلس هل.--الکو زیلکنا لردك ردو هب هردو ۱۲ مع شرف

 ینوع نیسح هلم الود ییمهقیلوت سور <« رازیلکنا . یدشمشیلاح

 كنمالکو زیلکنا ًاناذ . یدرادملو یخد هدندعو ترهاظم هباشا
 ییدنفادا « هساده . یدرا و یرلهحو هیدنفا دا دهع یو

 اشا نسج < یدراروسرتدس و هقالع هجهدایز هسرلشیا سالحا

 نالا قص « هکق جالوا ندنسهشیدنا كناغ ز زملادع نالشالکآ
 «یدشع هتساكلدما نعت هشالو ( هعوق ) كرهل دنا توعد هلوساتسا

 هنک واكتک الف رادهننزخ هلکېدمت ظفاح نیرقرس « هکنوسر و تکرب
 (كسیه) .یدشلواقفومهالاق هدلوبناتسا رکسعرس « هدیدراشمحک

 ۱ کل رکسعارسین اش( وع یسح نامز ییدلک هنرادص دن دوم هدنلالتخا

 روییدنا مک ینفرط(شب ) هدهجندرآ . یدبا شلوا روح ههمریتک
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 كودو ,یدشلر دشالقازوا هبهسور هلبربثات كننریفس سور 6 هسد
 نيرا « ریل مک . یدشمررد بولیدا یناجنویوا قجوح هلبو یشیا
 ۰ 6 رقسو . یدکح هلک هرادص عدن دو هنس « کل ؟ یدتحهلوا هب

 . یدراو قعولوا داعبا بولیدا ی هفرط ر ندهلک هلاخ و لقع

 . یدرلس هداتشاب تحدم ردق اشا وقت نیسح > یرلنوو شوخ

 نوع نیس .,یدشمشبوف ياعا كرا هرج هدنش ءز ۶
 زیزلادبع اشاپ تحدم : یدروبلک راد هطق ر هنسهلصوح كناشاپ

 ؟ یدشمشورو ه هلناخ

 مرا فدک یدیا ه « امآ یدشع ود رلیش ر هدا روا

 نددنفا ( ندلا ع فسو ) هدازش یاداموق هصاخ لوا تعاس

 ده یەم ال تاحالصا 1 هراکذخ كياساب تحدم یراکدتشیا

 بواحوق هدودروا هدازش اقا . یدبا هدنلو ینیدلوا شەهلا

 ؟ ید یلکد شعادلا ندکرهلس یرکسعرس نادراغا لاقصو جاص

 ی_راکدهلبوس «رویلیوس زوس هلطابتحا یک زیکیج زقاس « اشاپ تحدم
 اشاپ نوع ناسح . یدرویشاواص هامراقیج ندنزغآ هللاقثم و مرد
 هلبارس شاپ تحدم . یدروکروا ندکعا بیاق یناشاپ تحدم

 . یدک دنا اضقایمامشارغ وایوشبدید قوت رکو 22 را

 ردا ےرکلادبع] یاب یدبع یلنابرج هوا ؟ یدربلیاپی هن هنشاب رب

 هدهحیلماح یراکذخ « هدیدشعا یعاقمماق رکسع رس [ رداشاب

 هقشاب قوح تعضو نامز وا مه . یدشمالراصات هنمر دلاق ندا روا

 . یدیا هدلارادتفا .یدرومولو مظعاردص تادْاب فدک دز یدبا

 ساب یدسر هحوف هدیرادص ؟ اب یدس هاب وا تعضو نوک و



— ۳۱۲ — 

 نداموروق ینکیدروک و تیدمش . یدلکدتاذر كجهلهووک.یدراو

 هجهقشاب هدیذوف یهدرزوا مولع هبلط كب اشا تحدم .یدندران ایالای

 قلقهشیراق ر . یدفو کم هداوساتسا . یدمش كح هام وئود

 اب یوع ناسخ . یدکچءر ولوا اح هغلاروا هللط هدنخیدلوا

 . یدشمشاواص هنلح فیدر رواط چاق ر نەما هک رو نادماش

 هاب نداشاب فیدر ندو . یدشمر و هلس صا هتغلنادناموق ودروا

 قوس هنفرط زا یرکسع و 6 3 یدقو یربخ دا رک

 13 یزو 2 كشیا . یدرویدیا تاج هلوساتسا نوا كا

 هنقطل نولسوشود هشاطسش ۰ یدروباس فیدر هدر « دو دیک

 قلا هلا یاشاپ تحدم . یدرویلسا زا را نانا نرالا
 نوا شب 4 ا ن دلا نع فسو هله . ید هدتعانف یيدلکم زال

 هرکصندقدالقو هج | و گاه درهم زبس هه رج توشورو هققد

 ۱ Eb تحدم . یدیآ رادمنعم ىە هاشار تحدم هلع

 نونو بواسفارود هل رمح . یدلاق کود بوری ڈا هدنسشراق

 زوس شاو E یدروفاب هتنزو كىا ژاب ن وغ ناسح

  یدعمالرارکت 0 كند نوجا ییدنلت دوم كمهبوم
 : یو هشوزوا عا كى هل نمدنفا هتشيا . یرلن مضح اب 1 ا

 ندامقح هواه روصح « هک م رولیب ردق هبهجرد وا . ی وتو

 هدلاحسح هدنسادوا راهدازمش یخد هاب |یدنفا ندلانع فسو مدقا

 ۱ . رایدنولو هدنلقن هز هرخآ ىلا هلوانم یدنفا . شلون ولون 7

 ندام 8 ا رس . یدشمربشاش نونوسو اشاب تحدم

 "ةقح e وناس یدش سه یک شا هدکل ا یک دن واه



۱ 3 

 هلا یدنفا ندلاع فسو < لوا ند نزا هیروضح كراکنخ

 فرص زوس شو هاروا اشاپ یفوع ناسح ۰ یدراش تور

 نالشالک |.یدراو یرلقدلوا E بولس هب یا ندا . یدروسا

 هده یدنفا از فوت راکنخ « 1:13 دنا را هلهاشداب

 یدشر كنااب تحدم دف رط 5; یدشمهمر وک ناب هداشفا

 ققح ینیدلوا یربخ كرکسعرس « ندهرکذت مرک ییدردنوک هاشاب
 يا . یدروسدیا هشیدنا ندوب هدایز كلا اشا تحدم . یدرو دا

 یک ك ناڈان وع ناسح . یدروک روا ندکلدا ماما هلک ال زود

 .یدروینکح کش كحوک كو ندنماّمسا ء نوحا ینیدلوا مولعم

 نانا ۱ 24 2 نوناه یاب تیوب اشا تحدم

 رهسدمدنعهدیا ضع ولرد همشاب ههاشداب : تیام . یدروشروق

 :ىدشقاپە زو ك رکسعرسكرهلوک . هدیدربلس را وق یتسافای بول را

 لوس كنسدنفا ء ید ینیدلوا رابش یلقاص ندنرالود تاذ

 من رگ انا تا دل اید الوو فی مشق اسان. راد ۱
 كد هر وصمتاحالاصا هر صدقا E واست هعادصا

 هلل رایماس تریغ همولعمهنداح . رار روم هقالع هناساسا یتیدناوب طونم

 . نجرلاهللاءاشا رولوا یداب ی رللاح حیحصل

 هدمدهب رج یک اشاب تحدم « ریلی هللا . یش قجهلیشاش

 یستلتهلتدح یرافال نه هللوسندناسق هفطالم هدیارس كنلاع رزو ر

 : یدنفا ندلازع فسو . مزدا نوا سا ینکیدلک هج ربعا هزکلوق

 یسامراو هنقرف كىاشاپ ء هدیدسا لاقثتسا فاشان تحدم مردب تن

 لاک شا نديون اه نبام . یدیآ هدکع د . یدلوا بحوم یارفتسا ۱



 ۱ وش

 یعهمروت ییادآ و ن: لر هلوک ناخ زر زعلادىع هدنغیدلر وی

 . راشعد ؟ فو كسرد ه نس . مدزاعاص

 یاشاپتحدمنال وا رو رقم هنس زی و ماع < اشا وع ناسح

 هنسهلدبا لاقتتسا ؛ اشا تحدم . یدشمهلهدز بوروا ند وا ناح

 قوقح رک وا لئاعع هحوق . یداکد لند ران دیا لمح. هداند

 ییدتا هدافتسا راتقو رب ندیراکفا ینانس ندیا قلعت هیساسا

 قوقح كنامز «نایدوا .یدرویروک شو كب هدیدنفا ( نایدوا )

 < رکسع رس . یدا یر ندنسایاعر ناساط ی تتلو و سانس

 تقد هزون NE یرمرق بف ردق هتنزافو كیاشاب تحدم

 : اشا تحدم . یدرویدا

 هقالع طرف هزعاضورعم . ردلاح كجهلدبا بارغتسا

 هر دشمقلاق هعایا اشا ینوع ناسح ام هد . جاری

 دیدم یناشا یدشر یاورش رتقو رم ییبط . یدشمالعاب ی رالا

 .یدشملیجا كرهبوس یرلکیلد نور بواوج وک یرازوک یک ییدتا
 : یدروبقاب هنلاح كاشاب تحدم . درو وا ندسرو

 هله>ر ييدهلد یکدم یر ندەنس شب نوا . مردار اشا ۳

 ؟یمررتسوکاضر همیلست ییدانع هحمالوق دیتمرادمکحناشبلا هسرخش

 قوقح یواست هدنرلروضح بواملا هلاق یتطاس قوقح یاقثتسا مزس

 نیدلازع فسو هدنهدقم تعاس مراپ . رد زکتفاص كيرا هننحم

 هنهاکشب نواه یارس یخد ر « ید هسل وا شلدشیا یاوقا یدنفا

 ندننیدلوا هثاص یلتعیط یص یدنفا . یدرلیدبا قوت ندکمک

 رولک یعربخ هرلز ندرانو مه . ردهدککود هجمالوق یراک هدنجا



 ۳ ۳۸۵ دی

 ۱ زکلوا هراب رازه ود نطو و تام : هسعو زکشیا ؟ نکس رئاص

 قملیقاب هتیراباجما قترا . ردردقم قمشالوشزاق هلتک الف یماجا

 . هل ردشمع بولک ینامز

 ها رگ سس ات اض نایالفاص هدادوا كيشس 6 اشا تحدم

 یکیدشود كوج وک یشراقهکبایض ۰ یدرویلب ینکیدتشیایم رلکد هوس
 تقو هقشاب یراترضح اشاب ناما : هاشاب یلوع نيسح . یدرویلک |
 شر, دنایواینس همش نوت وسو غ : ىد نم ەرى دهد نکسرایوس

 اشا داغ ناسح . یدرولوا

 ترک ینا هدرا نامش وس را رک ان قاب

 كن ناکس ندا هرکس فراصم ۶ یا سا
 فورا دق ر ن. شوم فاصت لاو یار

 .مرهدیاحدقت هواه یار « وند هب هدمهسلوت . مرهدیا كرادب لصاب

 ؟ كرك قلوا یو تاحالصا نلیدىا لخت

 نیسح .یدرونلکید هلربح .یدشموم یرازوک كناشاب تحدم

 كم ناسفود هدا كراکنخ ۱ یدروسداسوا سک اقا قو

 هج هّمساب ترک تادراو هصاخ هنن زخ . یدراو یناصصخح نوا

 یمش زا ی هلماعم ردق كح هیملی یکیدتا ه ناخ زعلادبع . یدیا

 توشرندقحآ . یدشمهتسیا نویلیم ر ندمظعاردص نود ؟ ىدا

 و ندهمع اس نود مارک ر یدشعا اعا ىنغج هلا

 . یدلکدیالوق هلد . یدروبسیا نوتلا كب ناسکس قراروا شا
 یلدا قو قرا بوالت وا توا ندقلحا هل رکسع ی هدرادودج

 . ید نم هب هل وس نالایرکسعر e کن یدرویلکی رلربخ



 ۱ دن هو

 هد هن دلا تولا كرم نکرورود بورود كراك اخ

 ۱و ا « لوا تعاس ییا ر « یراب نامآ ٩ يدفجاردیوا
 قمالکا یرلساسا یحالصا كيهلام نداشاب تحدم « زب زء ناطاس

 یر هدیرد ندهراب نالیرآ هتسهرادا رکسع نت کا ىدا

 سشمالکا شلک اب رب هدی ون . یدروسدیا دارم لا بوکح

 ۰ یدشمروص هلسسشاوت قرهقاب هننزون كر کسع رس ؟یدنوسالوا

 نواه ناب ام هسقو .رار روم هدارا ی هلا هصوصح هر ۳

 هفلر دشا A رایدیولوت هديا غىل اغ ك رهلک یعر ندننابوسنم

 . رده.ضو و

 ۰ یرلهر 1 ر رج هل راتسد طب هتشلا ْد كیامروم ا

 هصاخ سلحم .شلروم (۱)تیانع هنلاسرا هلد یدنفا نیدلازع فسو

 . مدید . مررو باوح ارک وص ندن | ۰« مرابوق
 یرلشاق . یدشمراقج هرکذن رب ندشوق اشاپآینوع نیسح

 تحدم.یدروسوط هدنسازآ یراقمراب نەرە یر 1 یدشعاح

 ۱۳۳۲ ات تخدع ۰ یدروتازوا اورغوط .هسزوم كناثا
 یهو ةن رکسعربم : یدروبلکینج همهان انسا هن رلزوک .ید ملا

 . یدرویرتسو ک ها شاب تحدم فەر 13 یلطخ یمرف ولا

 . یدروماط یتسیزاب لا كباخ زیزعلادبع اشاب تحدم

 نامرف كجملردنوک هیاشاب لیعایما ودخ هدننرادص كليا
 ات تارا وصخ ترد چوا یغاشا كا هدنوک هدنسهلئسم

 < رطس تردچوا یهددغاک ینیدنازوا كناشاب رکسعرس . یدشتوا

 ینوعنسح .یدقو كج هسد . ىدا یعخ NS ثهاشدا



 ی 0 ۱

 تجاق .:یدراز قا ردق 6 رک نیر هد سا ال و

 و ارس . یدکناشا مدن دو یک هدیاخ و

 هدازش كرەدىا بواي . یدشمرود شردشلا وا به هفارسا

 ء ندنفیدلوا راہ كليا مسوم . یدشملیکح هنغاوق یهدنشاب
 هراشاقكملخ هلیسهبام هزت « یک ینیدلوا هدنلاصفا يهد (۱۲۸۹ )

 ندراشباع یی هسا ییا هدنک وا یا لساس ( ۲
 را راکنخ . یدروقاپ هنسافص یک: ناب . یدشمهتسلا قعوروق

 هراب تلا . یر فیفا هفا رسا نءهزکب هرلوص زرسرماب یعانساق

 هقدلوت هربص هدنحا نوک چوا نک ناخ زیزملادبع . یدةجهبارا

 هب قترا اکو . یدرویلوا نم رم ینکج ها سس حاللصا

 ۲ شاپ تحدم . یدربام هسد

 بانج .یرلترضح اشا عاهد رب تربح تر ریل ادخ

 یمکج هی دهدزکلوق هالاو ؟ماب ایه ؟مایاص یگ دنسهصوصخم هولح كّمح

 قافتالاب هروک هتحیاصم و لاح باما هلهجو ینیدلرومب . مدرشاش

 ؟ زکسرروب یعزلوالباق لاصیا هتمالسءار هلا حصن هسلیدبا تکرح

 :یدشمر وباوح كرهلوک هلا ههقهق اشا ینوعنئسح

  Eلح ۲۳ رواک مزال كلدا هلماعم ولرد هقشاب ¢

 .:ردهدنمآرا ۶ کادو کیا

 كعدهن كناشاب رکسعرس . یدشلک ندقل نمامالک ا تحدم

 یر نده وا كناشاب نوع نیسح . یدشتا سح نلز کا

 وش كا لهاجم ء طقف . یدرویلس یناما یهدنصوصخ ( علخ )

 هلوص ی مدنوح ری رع ناطاس اا -تعادم , :یدرونک هنشقا ۲



۱ — ۳۹۸ — 

 ندا هلا وک < هاشداب O یدک ۷ هدب راتعانق

 كراك I هل هفرف « هد یدش اا نو ہلکا هب نا

 ا ودم ا نظ کنده واما تایی

eهست ندنکیدندا تداع بو «الب یر دلم قرف ماما  

 هنغاراو كتعامح REN یدلکد یرادفرط قتەوقوا ی

 ناهج ییا : یدیا ے رص تبعضو . یدروبعا شیر دل | هنب

 اشا یوع نسح < هتخلوا وا تا قر هلش نولک هارا رب

 ندنتک رش(رلا) هاشدا . یدکج هم وینوتل ۱ كس ناسکس ناینهتسیا

 كم :: o نک رانا هحم ر ۱ هنکیدتا باق ىل وىلىم 3 اا

 .یدقجهشلاح اد یالک و قرهنالصرح نوتسب هخامال | هدینوتل |

 یدشر هحوق a هد یلامحا یملت هرادص راکت كعد دو

 هدلاوءلا اشاپ عدن « هدلاح ینیدلوا نوک چ وا یلهلوا مظعاردص اشا

 .یدرو ولوا عیاس یيدساماودهتل | نا تخسانف فتا ناطلس

 یر ندالکو ء هسرولوا كج هلک هئرادص هعفد كوص اشاب عدن دوم

 سرد یفارطا دیک رو مولعهبلط ن e یدقج هم وط ۳

 ندح . یدکچهتهتلب هبال | راریدن 1 کوا . یدربلیاص ش

 اشا تحدم . یدلکد ندراشریاس 1 هب اس ینیلکت ىلاعا كلاشإ

 ا را كوس هدام ناطلش - یدشوخ اوه نوجا

 یدشملشالک | هلدهعیلو هلیسهطساو نوبلواق «ک اتسرخ .یدراشم

 3 با نالعا تظورمقم نوک ییدلوا هاشداب یدنفا دارم

 داص دهعیلو كناشاب تحدم . یدکجهابرو قوقح یساس ر مات

 یاشاپ تحدم . یدرویلیب هدرکسعرس ینتبسانم یتیص هلا یدنف
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 نت ۹ دم

 نوع نسح . یدلکد یبمهّمْسا ندو یاس ر لس هم هتسیا قعازق

 هلو اشا تحدم .یدشهاماشاناب هه یدنفا دام نولو یالوق رب اشا

 هدراالو هرشط یتامز کا یک اشاب یوع قسح . يدد

 .یدرویولو هدلوماتسا یر ندنلنعندنت الو كسالاس .یدشمهمرک

 لتك رحمولع ٌهللط یتقفوم .یدششیلاج هبه وق ینتیعج 4

 زو هدزو ینغجهلوا قفوم هعاخ اپ یوع ناسح . ید هدن ادنم

 .یدکح هلک ی هوا تویک یر كوهاسداب « نکل ْ یدووب هفنک

 كهاشدابلقسم اغا تحدم .یدشناماشالزوا اوا و ۲
 هتناب كیاشاب تحدم هحشاو کس ادب . یدریلماص ۳ عاص

 : یدشهادلصف هنعال و قرهروطوا

 قام ناه هلغ . ردنالب یسیربغ ندملخ ینآ . مدار اشاپ

 . امشیراق نس هنفرط تلا ؟ كسمردا
 تحدم . یدرونقاب هما كنرازوک كناشاب تحدم ؛ غ

 تحدم .یدرولکب اوج تقفاوم « ینراشا شاب ر لوح وك نداشاب

 ادا ۳ نە هلو زر یددفاح E RL هد كىاشاي

 ید كىشەلەچ هل راتک الف قرهلورو بوشوق هد

 .یدشعاح یامزكمرب و رارق یعطق قرهشویوا هلا اشاب یوع ناسح

 . یدبا هدنرارادتقا كمربک هتخحت ینیدنفا دارم دهعیلو العا كب
 دالا راک واک ےل مک و ندک دز و رو
 یدک غو تلف یعاشآ لا یادی قراز دف

 یدهدنسهلخ ادم هلبا وکنوسوحالس دآ ی دو كج هدا هشیدنا

 هول ۇر وک هللا ار یرکسع .یدیهدنجما كشيا رکسعرس هک ول
 : یدشمروص لر هنکح اشاپ تحدم . یدرر وامر دشیراق

N 



۱ 0 

 شيا غا یالوق « وا . مهروک هرا هتشاب هدزکلوق

 ۱ یکم خم ینیدنلو هدننل | هظفاح قص نواه یارس . ردلکد

 هدرانوک و . رولوا راوشد لیخ یراسالجا كنمدنفا مای هدازهش

 ؟ ییایهلوا رک رولي هتبلا ییراقدنلوب 0

 نامت اعطق 1 <« نوسلوا ندتهحو هداس زک هشیدنا 3 سن

 هجهداس .مرراقبح هتحش بولا ندبارس ییدنفا هللا « یتح . مرهدیا
 زکنولو و اا هلا اوت راس

 . مرشاواص هتیمأات دح ربغ نم زکلوق یخد قهج وا -
 یتارادفرطوهلا یراودنک كياض «هدهسغو زمتسانم یاد هحرک |
 هلتتسانم لوا هاتب کو 1 زدم شورو ار یيدلسهتسیا هلا

 . نوسالاف رک ها

 ا زو كو كناشاب نوعنب رکسعرس
 نظ ینکج هدنا هلاما قواح راداقو یناشاب ا . یدروسای

 ندهنس شب « هک یدا لاما کرده كنادخ لو رب ٢ یدشم«ءا

 گل هس د هد هظل رب یشیا (علخ) ینلدشاواص هاا بو وق هلقع یر

 کس . یدشمر و دا اا 0 هلشاق <« هدنشآ نامز

 و ۰ یدرومروک بس ههمنکچ نداشاپ تحدم قترا

 ۲ وب لاق . یدا یرادفرط ی لفاز ۱ لا نودا ه 9

 . یدشلاق اشا یدشر ر قجهنا ۱

 هحوق . یدیا ۳ هد ندیآ باج ا یلدا قلت هلئسم هدنجما هلئسم

 هدکلر هللا اشاب تحدم . یدکح لس هلبحا ٠ لصا هاش یدشز

 هدزوب .یدقو هراح هقشاب ندکا ددې بور دشدقص یمظعاردص



 ۳۷۱ تن

 .یوع یسح . یدربلییانازق یناشاپ یدشر محرم هللامحا یللا قرق

 . لعل وتبل ۰ یدروب هتسیا قاب هم شالک ار ما هلا اشا تحدم اشاپ

 .ندنسهسک كتلم هناخ ز زملادعع.یدقو یرلنامز كج لار دشک هلبا

 ۱ هدنَس كمر و هل لوب كس ۱ ۰ لکد نا كم رب

 .دلوا كحهر و كرەديا كرادب ۹ بولاح یە نولس هت-!ا یدلکد

 طق ا ۰ یدرولم کرک رو ڭكهاشداب 6 روش ندق

 ..لوا قایا ر یدلکد یرادفرط قعارای بولوقوص هراکنخ . یدا

 تح دم همشلا مه.یدرولرد كمر وروک یحاصم تورامبح فالخا

 "۹ یدیم رایاد را هع ادص هليون ۰ یدشلک هلو هلزوسیدج چاق ر, اا

 pu وص .ید سهر وح هک ندنمعوت یناشاب یوع نا ہسح

 یل د یلا تسطو رو تاعا یراا هارو نادا نک

 شنوا . یدقو یلمح هر هے. كذبا . یا لس :یدبدران ۲

 هل رادمکحرت شلاصنوا هب هشوک ترد ملقایدب ڭرەر وس توا هیس

 -وعوص یکزو نداخ زر زعلادع تام .یدکج هلله بوسوعو

 .كعوشود ینرافرط یآ كرءدیا داب هلیاربخ یهاشداپ هسمک .یدشم
 راو :یدشعا سالفا هنیزخ . یدراو هدیراقح . یدرویمهتسیا

 دو ه یک هرم رب دکیرب < هللادادع نایاصوا بوق ندکمر و

 هناا ین رلهحق كلمرید كلمولوا یرنقدالقاص نوا
 هدننادنم دیر اب ؟ یدیا یک تولوا قو هدرانوا یدرلشم رتاپ

 . یدرومدوا شک یمامسا نالماب ارس یزوک هلرانان اي یلاح

 هرادا هدر یک ششم یربع .یدر وم هلحما هک دی ای

 .هدنسهصاق تو رکشرس ۰. یدرومهتسیا كملکيد زوک ه«یرکسع



۳۳ ES 

 هار هلب رالا قرهمو ی رلزوک هدیرلنو .یدراو شورغ نوا شب
 یدشمروشود هرز وا ا اشا تحدم .یدقح هر دال وا

 اش یفوع نج . یدروینوشود رهن راب مک . یدشلاد هراسرد

 یدهلوس قرهاشقوا ینزوموا غاص : ۱

 . مربناص ینغج هلوا جوک ل قلا هلأ یاشاب مظعاردص
 رتسیا قمالغاب هسرولوا یتحلصم اشاب یدشر ؟ زکسر رویه ملل

 هود 2 ی روب یسالعا درلو ا سم رگ

 : مردیآ دع هلتسم هدحا هلئسم یمرتک

 نانالناق یرلقآ رکسعرس یقرهردلاق یرازوک اشاپ تحدم

 ۱ عود اغا نوع ی .یدعشاب هترازوک یشقاب نکسک
 قرەراشاب رسادص زس سس (ییلخ) . یدال وعم یس هع اطم .یدرود

 قملحا هاشاب یدشر هجوق « نوحا قمهثار نادم «یلزبص

 اید راو یو رض

 رادربخ ندتبفک مهدکع وشود 1 نیک و یاب یهالاو ك

 ۳۱ تا یدشر ردها ربا تفسانم كمه ديا

 ۸ رد رام ولعم ینیدنل و زمتف وقو ردق یرلهناع رک ت اذ هنن رل تص وصح

 ا لسوت راو هحییلفارطاو هحیبانم هروک کا ندلجأو
 . یدرواق لوح هن رل ناص

 کس .یدرولتص یناح هنس همش ور وک لس یل كداشاب تحدوم

 یک رانیلک ناویج ون نهنکح زفاص یرهک .یدىا یئاح . دما

 ییایدرویعالشوخ بودیاظح ندکمزأكر هل هو هک هدنسارا لیدهلقاماد

 «یدروم رز و ییس> شمروبلیداقاراک ایر هما اب ین وعنیسح رهلحولزو ۱



 - ۳۷۳ تس

 یمکمهلن دلا 1 ىدا یعلهلدنا ملح زاکذخ .یدراو تققح ر هدا روا

 را هلاما هج رازاب .یدلروم هسا مزال كلر دنا ندنتح ,یدروبلک مزال

 دید دک باوج نام خا نداشاب نح کو و یدقو ته هد اب

 ؟ یدیا کد یل مهلوس حر رص اشاپ

 . یدراو یرادابتعا هو تره كرامدا قوزو یثاب و ها

 وا ما یتلایا داد غ توت هرب یت الو هب وط هح وف ی تح دم

 ی .روغل و كردى وا ینسهربخ دبور وح هلملب ال و ى وک ینہ و لاهئس

 6 یددویم زانو یدنک ندکللزو ییا هلس را شمراقبح

aیو  : 

 سایت هاب وس هب هرات و مت یدا یراروصق ڭى همها كلر هبت به

 یتسهلئسم مظعاردص ۰ یدشم راش یاربا كىا و نس یراق

 ..یدریل باص شما و اشا یدشر هج وق اذ .ىدةح هلا هننرزوایدنک

 .هقشاب ندقعارای هاشاب یقوع ناخ لتسیط روناتکید ندتلقافروق
 یدراو راه ییدهملس ثكیاشا تح دم .یدقو یيدهتسیا قعای یتشرب

 هنملع نکا رب یدا هحاوخ فلرش رو 6 ك یدسر هحوق

 .- هل وس هب اشاپ e ھا ن دلا نع فسو ینغیدنلوت هدرلاع | ضع)

 . بو ر دشفص هات و یمظعاردص اسا وک ناسح ۰ هد یدشم

 . یدشعا دیدم

 . یدشمامهلو زوس هقشاب ندکلک راکتا هاشاپ یدشر محرتم

 .هجاوخ فیرش . یدا و هطق یيدهووک كناشاب یوع نیسح

 قاجواح كرلاعا نلیدا یدنفا ندلازع فسو هلسهطساو یدنفا

 .- ومو یعالوق كناشاب یدشر یسالوود ندنفرط اشاب یوع نمسح
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 نیسح هت شيا . یدقجهلو شلوا هیوکرب ناصاپ هجرعا هننراقاش

 یدرویدبا نیمخت ینکج هلس هلیجا هحمالوقهمظعاردص هعفد و اش. یوع
 هنمامریحاق هلک ندننغا قترا هلسوقروق رولوود هنب مظعاردص

 هحروک شعا قاشا هل رکسع رس هدیلاشا تحدم . یدمجاشلاح

 اشا ینوع نسخ یدقج همالغا و یهدعلخ ینااشتسا نوتم سد

 یدشما ی رازوک قرەقلاق هعایآ

 نوالوا زکهاتشا ندنا . مربلآ هقافا ن یمظعاردص
 یلتعسط زا اشا تحدم .یدد روس هسراو راکت هلوس هج هقشاپ.

 ۱۱ داد یوا |۱ اعا زد س ید راو وش ود یک یکسعرمس

ERكمر وهد بولا ندنتح قرات وط ندلوق هاشداب:یدزامالاوا  

 ؟یديهرولوا ملخ زساوتف چیه.یدراو موزا هنانمأت هجهقشاب نوجا

 هالاریخ نسح مالسالاخیش یدیاه . یدرلتجالا لصا یاوتف

 ردق ههګ دیا هدلا یتخبشم یدنفا هللاربخ . یدرانوسلحا هده یدنفا

 ا هتیدصقم هدنسهاس مولعهلط . یدبا تاذ رب شمالتاح ییوک

 هللاربخ نسح ۷ هباط . یدیودم هباشاب تحدم ینعقوم . یدشلوا

 قلا یدا راکنخ . ید هسهمهرد قابا لرد . زربسإا یی یدنفا

 یدئفا هالارخ طف . یدرابابیمالسالاخیش قنات قلاس ییدمتسیا

 یصولخ . یدنعهلدبا ساق «یدنفا یصولخ دا هداز ییاورمش.

 اما نی رلکلا قبض یک یدنفا للخ یدا رکسضاق ییدتآ یدنفا
 ی رومنقامندقادو یزوک .یدلک دند راس هتسیا یمشیلاح کم هلا هحما

 یشتا هدناق « یناعا هدننکوک . یدربلیاص جنک ًاتیسن هسلوا ردقه

 ,قوح یدا یش جوک كمريتک هلون ییدنفا هالارخ . یذراو.



Vo — — 

 کا وشودن رد هدنششیاوتف اشا تحدم .یدجاتح هفلورو بوشالاح

  یدشمهنلک هلن نیا دل رگیترم کی هثلم وا لو

 : یدقاب هنزوب كیاشاب یوع نسخ هلرب هسمول وک اشاپ تحدم

 یمالسلاخش هللا دع یعرف ینسهلثسم اسا یدشر زکلوق -

 سح جابتحا هاوتف نوجما قلوا یعرش مروروک لکشم یعاتقا

 هالاربخ نسح هدهسرولساص احا یدنفا لیلخ نیما یاوتف . ردا

 . زلکد فقاو هترلجانم یدنقا

 تحدم . یدشمهمهوشود ینحاتحا یاوتف اشا یوع نیسح

 هلتمرح و رده هیاساب تحدم . یدرولو یلقح ین-هشیدا اشاپ

 لاو هلسهریص نړ رلبناک الاو سا كرهشش ندهسردم . یدرونقاپ

 نیسحیدروینوشود هحلفارطا اهاداما یدشمقح ردقهغاظعاردص و

 . ید هلقیح قراروا هنر ر ی رالآ اشاب ینوع

 اضتفا یهر واد ر یک راد قد وار و وشوف از قیزا

 : ودهطاژلب مولع هلط ۱ مراد موزل هه شیدا نران . شمردا

 . مرولس نعقلا لع یتنجهالوا رداص تکرح فالخ ندمالسلاحش

 دصق هیدنفا یمهف نسح ] هسل وا باس و ینام هحرک

 ۱ . یدرویلبقروق [ . یدرویدا
 تعواطم یدنفا هللاربخ هرک وص ندکد سا تتفاوم مظعاردص

 یخد یاح هلقلوا ینوکشود لاىقا یسهلوا ؟ قجایای هن بوبهمهلا

 ۱ . راب وط هخلئاط

SLEكناشاب تحدم . یدشمروطوا هننرزوا ردس راز کارف  

 هلباوج یجهریو كناشاپ هسقجهلوا هل . یدروقاب هجا كنا



- ۳۱۷ — 

 كياشاب تحدم . یدیاهدان روا یتح جا كاخ زر زعلادبع . ىیدقحەلوا

  ینمکحییقاع كهاشداب هلک چ وا کیا قجاقیچ ندنسا زا یتادود یبا

 ه یدرومهر و باوج ولرو 7 اشاپ تحدم . یدقجهلوا شمر و

 مولع هبلط كکب ایض . یدبا جاتح کمشوروک هلکب اضن هلکب هدهطوا ناي
 یم راکج هلس هر دشقبص یعالمالاخش .یدرا ویتبسانم هلا یراناکیرایا

 قلوا قفوم اما یدا یالوق كّعا قبضت بوردشقص ؟ یدیا
 هحشاو ندهمردزس یش ر و اشاب تحدم . یدا ی هوش

 وا ها هاج ر . یدشیمقلاق هخایا
 ییا یشاب هرکصتدقدر دارا ی راتلآ رس راه دصای ردس قرەنقاب

 : قرهللاص هاب

 ینمهسک نو وت زغجهلوا شع ونوا هللا هل یهاظ هللا . هللا
 لقارم هونوت زنکلوق نوسلروس هدعاسم هظ ر . مردیا دصق
 لفاصكکیاض رد . رذامتم یرابماس وفع ۰ کسری یمشیدلوا

 انا یوعنیسح . یدالشاب هکمورو یرغوط هنساق هطوا یفیدرود

 : هلتفاص یدشمهمهرس یدصخعم یهدنسهلصب كاا تحدم

E:نوسلروس تبعر . ردراو زهاخد هلک ایم واضخ ندهچیکسا  

 ید هل وس هی د ۱ ردهشاحاص وهم اید یمق زکسردا تحز هدر

 قدکل زمهمتشبا . یدروستضیایراقادودنوجم|كمهلوک اشاب تحدم
 .یدشلاق هدفرطر وا اشاپ ینوع نسح . یدشم هنولاص ناب كرەلك

 ی.رللوف ییا . یدرولوک یزو . یدرویلکب هدقایا هدندرآ یاقایض

 :یدادیلصفهغالوق هحشاو اش تحدم . یدشمالتساراج هتک وک
 E سو رد وذلود هدایز و ناسح مریم

 . یدید ردهلهجو هل زکیرکف . مردبا هدهاشم هدلاح كحهبمهدیا
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 هب راکچ هدنا هدلا ییدنفا هالاریخ نسح مالسالاخش كب اض

 اند ااا ا کی یدنفا ( لیلخهرق ) ینما یوتف اتاذ .یدیا عناق
 یصولخ دما هداز یناورش قرهلوا هلصف . یدبا فلح . یدنستنه

 مالسالا خيش. یدقوب هکلاتهرذ كج هلن کچ هدنادیم .یدا ول یدنفا
 ناعا ههللا یکی اس وواق هاضمس هورف هعفد نیک | هلذوه هلط

 یبیدنک دنس رف اا ما ناطلس . یدرولام هل رف ررق
 كب اض . یدقو لح هددر . یددرلناباپ ىلع هندج ات | توک

 ۱ : یدررو باوج هوصا
 نیسح . ريك هروهظ هتلا ردق مکح . ماشاپ . ربفیال ردقلا

 فالخ مهسید مکجهدیا ناعا هنکیدردنوک قح بانج اش ینوع
 . مرولوا شهمللوس

 مالسالاخبش هدنلباقم قملیحا همظعا ردص . مدنفا مربم
 یختقم قعولوا ملات یخد ییح . ردهدنلما ثكع هلک و هز یا

 . هدهسا راکردو

Chیدنفا هللاربخ نیسح هدف هتنما ای مظعا ا  

 هدیددص ترایز ةداعا .رولیدم هن رايز ن را .روولوا نممات هلقلب ال وق

 هضارتعا هحمنظ .یدرولیدیا هاک 1 هحیلفارطا هنشیآ 2 مت کت دل

 . زلق لاج
 راهم شوف .بوروسک وا ك4 اا ناب اش نوع ی

 كناشابتحدم .یدروینادرغز یراماح . یدروش زک قراصاپ هحکپ

 E ر اشاپ تحدم .یدرولشالک 1 یاد ال رس رص ند

 كناشاب یلوع نسح رارکت ندهمر و باوج هکب ایضر . یدسشعا



 ج۷

 نوو ر فیرظ ینیدراقح ندنج هدنلا رفسو . یدشعود هناي
 : هلرهرتسوک ییهسک نکرهرک هنولاص . یدراو یسهسک

 قام ناخد .شمشود هندرا قدصای .كدلسهلو الب جوک

 هدنلا كناشاب تحدم اش نوع نیسح .. یدید .. یرهافصا مولعم

 کمتس بوک وج هنیلق لوا زا ېئدروقاب هتسهسک نونو ینیدنوط

 كیاشاب تحدم عراق .یدشمر وبلبعاد یراطولب همش ناشدلاح

 . و . یدناکما ماع . یدشع هل هم ندنسهمنلک | هحهدایز هدهطوا ناب

 هد رلدامز نه دا تننما هلوص ندزوک عاص . یدرولوا یره

 نوو هزاب هعوبح یهدرزوا ردنم اشا تحدم . یدرلروساپ

 قوبج یدشمروس هنک وا كرکسع رس ینهسک « ءرک وص ندقدساپ
 7 شنا ام ی راکتمدخ

 الا یاس ت هتمات راز ید ییدنفا هللارخ نسج

 دلو هيد .رولوا ا هدنقح هسامع تام هالااشنا

 1 یدرولوک یرازوک . یدشمهلء ام یسهرهح قنا كاسا یوع

 : یدصراص بوقص هلدش قرا وط ىلا كاا تحدم

 خیدشاواص هنلج ندماش نضصراو هبهتفه . كىامرو قام _

 ماملیحا همظعاردص هدنشع صاخ سلج ماشقاو .رواک یخد یالا

 اشا شادر . مهد روصت قعولو هدفاکت زد کیو . ردررقم

 ۱ . روایاص مصاخ قفتم یرتدهب وا

 . ردراو اشاب ناملس یرظان سرد هرکسع بتاکم ر

 روریترح تاذ رب . رولیروک هدناف مظع هملشبلاج هیلج یراودنک
 ..زرلیا لفحت ییغیدلوا

ORTE 

 م
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 . نماشعت ند سیا نالوا رکتع . نون ۱
 قمردشالفازوا ینایما نالوالصاح هاشسا هدندوحو هدنفرظهتفهو

 نایالوا ریو نیما سا کارا دیو شب وا و
 ۱ . قجهاملقارف موزا هه زکبع یانوو

 4 یدرولحا هوبا ندسا هبا شاب تحدم اشا یوع نقسح

EEاشا ی وع نیسح .یدرویرشاش اشا تحدم <« هک دهل وس  

 هدهنسرب هدنجما نوک وا . یدرولوا نوک چوا یل هک کل رکسعرس

 یدرویلشالک اینیدالشاب | ارجاندنایر, بوروق رانالپ یک تج هم هل
 كباشاب تحدم . یدرولک داععا هنسش تورا ینا كیاساب تحدم

 هقشاب نداشابنایلس یرظان سرد هرکسع بتاکم هدنجما اما یرکسع

 .یدروبلس قرهلوا تاذ رب یلرد د یناشاب ناماس . یدقو ینیدیاط

 توس نماشا نا رم ددکی و و

 ۰ یدرلرو روس هب یرلبا ینکلرورترح

 هل.ساضعایبعمح رللن امع یی . یدا یحاصرتا ییار اشاب ناماس

 ندایاحد لدا ( مفارص) . یدشمالشاب کک ها ی هدرانوک لوص
 هدافتسا نداشاب ناماس . ید رارومنالبوط هدننولاص «هلاطم كمور ر

 ندراروربت رح. یدریلییاص جنک « لارنج یلرکفهزات . یدرارویلکپ

 : یدرالشا هرادماب قحهقح طباض لرمدک هتکم ی راقدلا

 .یدرا ادار ونتیرکسع قرهلساب هنسهشوک تردكنکلع هدرلنوآ
 هل رلسردم الوا ؟ یدیا یمشمهلدیا هدلا هلو هدمولع ها هد ادي

 یسهناحشولوم وق یکی ؟ یدبا یمشماملشبلاج هلولح هنیراخیش هیکت
 ؟ یدشمهلوروک یعراتمدخ زا كندنفا هدد ( ناع ) ینا تسو
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 كنسهعا هبصوت یناشاب ناملس هرکسعرس نده وشود كنااب تحدم
 .یدوولشالک | تا ەدڭىاشاب ج . یدیاو یبس

 ا ا نوک نهامواو امو + یدوویک تقو ۳
 لو رپ ندشوق اشا ینوع نسج . ىدا للوا شم داقعلا صاخ

 تعاس ر هیاذا . ىدا نوا تعاس . یدشمراقح ینتعاس

 هبالکو سلاح هداشاب تحدم . یدکعد یدراو  Nهدش روح

 تحیصا بودک هناطاس هدلاو یناشا یدشر مظعاردص . یدا
 هکی دلاقاب هنر دق كنادخ وش . یدمزال كمرع زاو ندکمر و <

  7رارق هرله یدمش « یدشع وشود هب اشا تجتادم لوا تغاش چاق

 ىا ییهعد غجاا هب ییمهعد مدنی به : ناسلا ۰ یدراروسر و .

 ر هنساط افق ینسهجشوشود غجهلوا هل « هسندکعد مدلوا ه قط

 هتشيا « یش ر نیهلربتک هلاخ . یدیا یک ییدنک مزال كمردتا
 اشا نوع ناسح . یدرویر و لوا تقبقح هدنامز قدلوموا لب ون

 او دص قلمالس یگ اشا تحدم . یدروم ال رضاح کتک

 اشا یوع نیسح . یدووتلید مربع راداق ةا: تلا كس زا :

 -- 6ب ؟ مما یعرک رک قملیحا هیهتسمک هجهقشاب ندالکو

 یدنا هدرکفو هداشاب تحدم . یدید . مرد . ردقو موزل هسلاق .

 ا حا سکع. هنسهداوز ندشک چوا كناصوصخ مهم هج رح

 ؟یدرامک یرلکدید الکو كناشاب ینوعنیسح <« ًاتاذ . یدبایرادف رط

 ریلی یزاس یبزوس هدیراجما . یدیادودعم ندناوذ زستیمها هدیسه

 قماشابقلآ هقافنا ینوا ۰ یدراو اشابدمحا یله رصیق یرظان هیرح رب
 دم احا ها ودق وص با اوج نالوا مزا نوجا ۳

 یدرو باوج قره وط ینلاقص :



 تب ۲ اس

 مارک یاقفر . مروناص زمر ویب لاها اشا دما یلهرصق

 ناسح . ردیک قو ندبا اضتقا قلوا هاک | هرس هحهقشاب هدننابم
 : یدشلوک هلههقهق كەروەك اشاب ینوع

 PEVA نديا بتر E ردع اح 2 فه رک تب

 یاشاب یدشر هدقدنلاق 3 لردک هصاخ سلج که مروندنآ

 هب د نوسالاق یلاحم هضارنعا اي و تفلاحم . مود ر وصآ توعد هقاما

 . مرولس یالوق تباصاب هنرامط ناح ندنفرط كلزاب
 هرن ص لکم یرلهامعنم تاذ . یرات رخ شات ناسح ات

 . رولوا بدنا هسرارونولو هدششت راضحا ید یقاط یرکسع

 ۱ قعالقو ی راکفا یرلترضح یدنفادام دهع یو ا و حال سو

 3 لا هدناوصح فالسا . مرر و تسها یخد اا

 . ریایر دتا ررش بولوش

 نابشع هسالبالوف نی تاسف نوک. هرو هل اقا ۳

 ۱ . مررد كس ری تقو
 عا ثب راح ۱ نوسلیروم فی رشت هصاخ سلم یدمش نامه

 ضس نالوا ا . ز هم طول بست هدک اریشآ هدزا نعراو
 زمکجهدا دوجو تابا هدلام باب بقاعتم ینسهوست كناصوصخ
 . ردعطق سصا

 .یدشمرک ردق هنسوق قاقوس یناشاب ینوع نیسح اشاب تحدم
 ندهمربک تقو . ید هدنجنادبما ك اض . یدشع ود هاي كک اض

 ویلوماق روتقود كردک ىا ةناغازجا هدنسداب شاطلکسب
 بح یٹابزو نالوا یتسوسنم هیدنفادام هس نم هلو . یدقجالو

 : یدکجهروک یی ۱



 ۱ لا یا

 < اشاپ تحدم . یدرویقبح هسرهوهق هرص شاطکشب كن بش

 .یدشم وطلزک یراتبسانم هلدهع لو . یدشم |هراداینا یرکسع رس

 ۱۱ ا ر سلادع ۸ ییصلوا لتناصا ییدنارواد لطاتخا
 E ردنوک لا یر ندنکیدشا لق هنیارس هحغاپ هلوط

 دهع یو نامز یه . یدشهالغاب تم ردت | قضت بو رب دلآ هنس

 لاک ق ما نانو هدساع هلا یدنفا دام روک هیت ها

 ± .|ىسەراد اع لو اوا شاک راو یاربس هل ب

 یرله راد رلاغا و رلراکه بط هدنسشراق غاص قرلوا هلضف . یدبهدفرط

 ظا ور وسر هدمراد یهدنرزوا یهود یهدنرزوا هداح . یدرا و

 ۳4 تکی اض قرەردشوعوا ی رالا اشا تجح دم و یدرلر ویر دوو

 قداشالک | هلرکسع رس . یدراو یسهشن كناشاب . یدشعود هتنا

 هلقلبالوقیدادبتسا هسردک هرزوالاونموب رلتیا . یدشمالاق هطق رب

 دا . یدرلقج هر دشوواق ههبساس قوقح و هترح یتام بوق

 . یدقو یرخ ندب هتس نالوا لس دنوا

 يیدش ودهناحیه ودیما كر هبلک راش قوح ندنناکرح مولع اط

 یهولود كنا هر قو لمتع . یدشلاق رسهحش تاسر « هدلاح

 یتربص ك اض . یدروبهلفح هنکیدرک هجرو قرءردحاص هراپ

 .یدروس رود هدقايا .یدشمایاد بور و هنیرازاورب كنوق ن هولاص

 قرایالک | یرارکف E لک شو راک هکر كناشاب تحدم

 2 اش( تحدم .یدروقابسرازوک كناشاب كيابض .یدرونتسیا كعرک وا

 هبهدبدح تاد رز اپ ِ زکسرروک ی یدنفانویل واق . مراه مع

 وش ییدنفا یناورش . رولیدیک هعیرست یعولعم رارق ہلکا لسوت



 زا نت یر

 بولیعادهسرادم هراشتسالاب هلبالاک ؟ یعرولوا نکی كمروک هدتعاس

 راکنخ هلتکرح یبفوت ک١ ندننجهلوا قانشا راک قلاب ادناغابورب

 ردیاب یساعانانداوج نوک انوت ههل یار
 یروصو لکش هسروصتم هدناف هجنعدنفا ؟ لصاح ه ندنو

 . یه روم نیم لوا قایآ 3

 هدنددص كیرح هنملع ناخ ز زعلادىع هیلکلاب ینهماع راکفا

 هاسهدوا هلیتطاتسو و تفرعم یه رح نفس ۳ ور كبواه هن زح

 كەلعردهلساقلاو تلالد اشإ ددو هس یک ینیدلوا روصتم لش

 تاعیاش وللثم یحهلدبا التسا ندنفرط یسهرکسع ُهقرف فوقسوم

 هدنناذ دح ..ردلمالروم ناسن ییجالوا تعا هرس ندارس یا
 . ردشم هلىا راشدا یخ هدنسا وا تالحم یس ا علخ

 اراش لکو ا ندا ا اسب هرس و

 كناشاب ناملس . رارولم هلوا I راقلرضاح ىلفارطاو یخ

 ا نکد و . ردیاذ نشت . یدلروس تباصا هدنسهصو

 . ریاالوا رات راوازس یسمات روس

 داش ورو رند ٠ اد لغ دات ۱ ره لعاب ه

 دعا از زاولوموآ ی مدمتتاط هلسولب یوا وا با

 ىلاح عوقو. ردیضتقم رک ارا هصاخ سلحم . مااا هدایز هدزکر وب

 نولو اق روتقود . تا اک ۳ نالوا ندابحا

 هنمان تی ید واو قدقا دارم هتنزالیر دا ۲

 . یدرولوا ل

 e یدشمقبح ندب ولاص كرهدنا مظعل هیاشاب تدم ¢ ك اض
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 . هداز یناورش هح ضود « لوا ندزمتک هفرط ر . یدرویدنا هلحم
 قالم هک لاک قما . کشور ول وت ی یدنفا یصحولخ دما

 هدنسهناح ارق ( مفارص ) هللا تسود شا . یدیش یالوق قلوا

 قلو یبلاک نوجا ك اض . یدقو یفیدلا شاب ندکعا تبحاصم
 هللا هدهققد و تعاس ییدتسیا یی القا 1 ۶ یاد ام

 ی رلذ هود دص كب اض . یدربلهدوک بوارا هدمفارص شا

 ندنسوق هحعءاب و یک وا نکا وف اشاب تحدم ِ بوسا

 تقو . یدشعالرضاح ینسەا 1 اشا تحدم « م کا وی ندقدقح

 ۱۱ عت فا لاق نودک هلا تای« افا یدروک
 یدنک یاشاب یدشر هح وف مظعاردص هلا اشا و ناس . یدیا

 ندرلشیا نهلر و تسها . یدروبهتسیا ققار هشاب شاب هدنابع

 یهدننایوبق یهدناقتلا « اغآ فراع . یدرویغود رلالب لوس كا ًاضمب

 تحدم.یدرولکب یتسهغا توک كناشا هدقلشاط 4 هدنک وا هطوا

 .یدشغ | هغاشاط ندهمحک ق وح. E همرح ندو همحک اشاب

 S4 ییاع باب قرەلا ییافا فرام . یدرومرود رضاح ها را

 رلهبطنض یخ 4 هدنک وا ام باب . یدروشالفاب هنناذا ماشقا تقو

 ۱۱ تب ع اا لوف هر یرواب ترادص .یدروشرزک
 تک ۰ بر یدش ود ,Or و سعود هرلناودم . یدروسرود

 لترارح نالشالک ۱. یدراروشوروک رابش رب هلکب ییاعصم یروای شاب

 تحدم هدنک وا یثاط ك هلراذاوندرع سم . یدراشلاد هراثحم

 ؛ یکیدلک كياشا تحدم ۰ یدرلشمتشیا یتنیدرود كنسهارا كناشاب

 درو ییا : یددمنک قار كناشا تحدم ۰. یدرا-شمالکا

 . یدشهالک | ین راقدلوا هد لاف باب كناشا رکسعرس هلمظعاردص

1 



nها  

 ۰ یدراشمر و مالس كرور و لون هب اشا راک نا ا

 الکو « «یرجا . یدشحک ندرتکوا كردبا مس شا تحدم

 كبنیدلا لالج دوم یحدما . یدرویدک یلغوط هنسهطوا عاهجا
 كناشاب تحدم . یدراو قاروا ماط ر :هدنلا . یدروشح ندرجا

 ` سلجم . یدشعا ان ندر قرهردشوواق ینکوا هجنوروک ینکیدلک
 یدما اشا تحدم ۰ یدرویشهلکب زاید ییا هدنک وا یسوبق صاخ

 : یدروص هکب

 ؟ یدتفا ت راو رامک هدسلحیم تب

 : یدرو باوج قرارازبف كب ندلالالج

 هلا یرلترضح اشاب شیورد . یدرار روم راظتسا هدفا

 ها قلزمدنا هلو اع لواازآ ك هللادمس یرظان تراحم

 یراضمندننارضحماخف یالکو . ریدروس تدواعم هننرباخاحاس

 یرلترضح اشاب ی وع ناسح ۰ یدراشمروس تدوع ندنمدقم یحد

 . راردزکلای هلب رلترضح اشاب مظعا ردص

 بوناللاص یتشاپ كرهبد . العا كب .. ي :  اشا تحدم

 لا ندر « را ون نشهلک, تک وا یمهطوا سالح . یدشموروت

 شمشش هدنامز مان شات تعحدم . یدراشمر و لو هلشالت بودا

 همظعاردص ءاشابیلوعنئسح «نالبشالک ۲ . یدروینوشود یغیدلوا

 ندلالالجد و دما . یدشم هلک, ییسهمتک كنالکو «نوجاقملحا

 "1 لوک كب هالادعس هللا اا شیورد « هروک, هن کی د هاب وس ثکب

 همظعاردص « اشا ی وع نیسح E ەدەكداب م قا نامز رب

 ییلاط ڭىاشا تحدم e ا ه . یدشمامهلو تقو نوجا یا

۲ 



— ۳۸۷ — 

 < قرهبارواد یلطاتحا هدیدشعا یا « ۰ یدکعد رود رواب

 ا هو ا و لا نا بویام یاش
 نسوق صاخ ساب ءاشاب تحدم . یدمزال قعارواد كاا

 مظعاردص هلا اسا یوع ناسح . یدشمرک هی رجا قرهبادرقط

 .یدرروسروواصی رانامود بوج اق وح راشالک ای هنرزوا قوتا وقر

 یدشرهجوق . یدشع | هننرزوایلوص یغایا غاص اشاب نوع نیسح

 هكطاشاب تحدم یدو ارد رود اشا

 .ىدراشماليشراقىناشا قرهقلاق هغایا . یدرلشمر و 1 در نام

 هاشاب تحدم < ردا 2۱ جت مولع هلط « اشا یدشر هجوق

 ۰ یدروی رتسوک تمرح بودیا رابتعا

 ی راشاق . یدروررود قو وط و قو ود اشا و ناسح

 یراکیمک . كحروک كنبرازوموا یلنیرایو شینک یوم . یدشعاج
 ۵ یدّتا مس اب یدشر هحوف . یدر روزو ۳ قساب هتسارا

 یمرازستحاربح .قدشمرود نودنآقای راهاو دخ تاذ

 لب رها صاخ سلجم ندع ارطضا ماع ا ا .لخ ود
 یرز . تفاعیدلروس فیرشت هتشیا . قدمهلوا لوغشم - ا

 اف ا اظ یدلروم خورد ف ینطعل قلوا شراب رود ندقاصم

 .یدشء ولو هدهحفاصم هل ااا یدشرهجوف نون هل رايا كر هدا مسا اشا

 اد کس قاب SE هتنزو كىاشاي غ نسح

 2 رسم ولرد هقشاب . یدر وسلا E ید دید اما وا ن اش رب

 كنامالو| راکش ق وح هدرلاوه ین ام وداشاب نوع نیسح . یدقج ه هم هل وا

 i ۱ والت سد یدا دروق ر سا ن رای ی زا نیاو



۸۷ 

 1 اشا تحدم نده ر درس یش رب همظعاردص . یدشمر ویالک | یس

 .هاتروا كرهلوک . یدزانروق ردق كج هلس یالوق كىامشااک | هلا

 ۲ : یدولوس

 :. قدا کبسورو یر هنوا هک بوک ها یلاع ردص هدر

 . نوسهک رایش رب هنسراهنامعنم رطاخ نتقاص [ قرهقاب هیاشاب تحدم ]
 رعت .دیدرو باما ردقو لتر ام ندن رب

 کج هلیدیانیمأترل هدافتسا يل خ ند هرواشم هدکلرب یمف نحنام . یدلدبا

 ردراک رد 0

 ..یدشمارواق ینکیدهتسیا كم ده كناشاب یوع نیسح اشاب تحدم

 :. ینیدمهلوا قفوم غرو للشر هلماظعا ودص رک سم ٩

 یو نسح « اشا یدشر مظعا ردص . یدروشسیا قعالک 1 ها اا

 . نالوسیج هل شور وک یصوصخ . یدشمهمهر و انعم هراز وس كناشاب

 .هنشاب یسهصام ا ادم الکو هج زس اک اشا تحدم ؟ یدیا هو

 : یدشمروطوا بوت

E 4و کا نی زکسر رو ون هفاضا فرم  a 

 كناشا ینوع نیسح . یدید ؟ یراو تجاح هفارتعا ینغیدلوا داع

 هجا قوتلوق رب اشا یدشر دمت . یدرولوک قردقاب هنجما یرازوک

 هنساقرا ین رللا یو ر ووه قمر واوا رکسعرب ا 1

 .كىاشاب یدشر هح و یدروهزنکب هلکه ر ج وقر وق . یدشمالعاب

 نداشاب ینوعنیسح هسلدب ¢ اشا و یدشلکید هنساي یزوموا

 .ندلانع فسو «لوانوک ر ندزلک هثرادص . یدروبنیکح بوک روا

 .«كرازوسینیدربجاق« یدنفا فی رشیروک يە نوسلیدیا اعا «یدنفا |



 ندنفرطیبیدنک كناشا ینوعنیسحندهمّع تعاس زکس قرق ندارا

 ندتعاس تلا زوئوا . یدشلاقارمکاشكرهدیا تربح هنسهلوروا هزوخ

 هنک وک هسک !كناشا ینوع ناسح . ىدا ل هیدن ندرکسع رس یر

 هز و هدنسایاشاب تحدم یتسهداح یدنفا ندلانع فسو کنج

 قطن كاشا یدشر محرم . یدرو دیا لمه هنسهمهتسیا قمروا

 . یدشملیب وط.

 : یکرکبنعرب لشاب كد نهعوشود یناوص ینعاص ینوع ناسح

 بولیروک یتیدنفاص یزوس نوسلوا هسزولوا هدسلم .یناه

 گو اعم ناب «هسل وا هدهدن رو طح ماطعاردص .یدششمهل دشیا

 قم وط بول | هلسس كيد هنسهحشمروم راح قر هشيقبج هنشوواج هدر |

 اشا تحدم هدساج « هدولوا زکلا یا شوخ . یدراو یتعسط»

 « اما یدکچهدیا هللاوبا ندقوج اشا یدشر « یدیهساوا شماع ولو

 ی ات یوع ناسح ۰ یدرویزو ى ر وصح كب اشا تح ءم

 هر اقا زق ینتمیمص كرهدیآ بلج یت و هجون « هدر ده کید هللوس هک

 یون یکداوا لیذر . یدکحهشود كج وک هاشاب تحدم یاد شلاح

0  
 كج ههل دیا اشفا E رم O یر ندحاص . یدراشمشپ 5

 هده هلماعم ا مرح قوح هب هزات ندەزا هلا اشاب تجح ده و

 یدشریب رکدشوروک هلهاشداب اشا تحدم ۰ یدراو رسر نارد یک

 قرالوا هدایز . یدشمهمننکح ندکمر دل هحیشح هلا ۵ لپ اشا

 هتیمرح یناشاب یدشر « هکی دشا بلط ینسەچا عانقا یناطلس هدلاو
 . یدکعد روسدیا لوبق هقافناو.

 ندنکلیدنک قرارق یعاح ‹ كاا یوع ۳ هدامزر هلو



ET E 

 ..رویلوسیننیدعوط رس كمظعاردص « یکم وم نایارغوا یراشید

 ,یدد : یمظعاردص «اشاپ تحدم . یدقح هلوا ول وک كب یسم

 نددت رم : یدقج هساط قرهلوا تادر ز٤ وطرس و یحدوف

 یرازوک كرکسعرس یلشیقاب كيد « اشاپ یدشد . یدکجهریوج زو
 .م,یدروک ودر قوغص هلبس وغق كلدص .یدرویاصرومالباص و

 یک ندوتکم ی را هباشاب یدشر ؛اشاب تحدم

 ایت و نالاراد قرهبالک | یغیدلوا یربخ دا کن رس

 هند هف را تم او كاش یوع سح . یدشهالشاب هباع وط

 ەد  Eتحدم . یدشمامروط وا قد یدیا هم .

 .هلتراشا ینکجه هک بولک مزال قمالشاب هنس همدقم ( علخ ) هماشاپ
 .دکلوک ًاتاذ یبراتراشا زوک ءیدهسروطوا . یدروتسیا قمشاد

 نو وا نواوس و كرءروک مظعاردص ىل ەر ینریص نّکروا ندنس

 .ناراو هزاب هببردا نونامر ود اشاب یدشر . یدراقلاق کما قلنازوب

EN ۱ رداشاب یدع یئارح ] نداشاب ردا مرکلادبع رادرمس 

 یدروییدالک | لیدنتسص كره هلکک ۰ رویدبا تح ندرافارغلت .
 اما یدروینوروک شمروسدیا قیدصت قرهاللاص ینشاب اشا تحدم 4-

 یدرویفاب هباشاپ ینوع نیسح نارود هدقايآ الاخ هلبجوا كنیرازوک .
 یدروسروص یا شا باخحا قعاب هر كرەر و تراشا کا ..

 وراس زکیا ۳1 تک وام : بوک | هنک وا یتشاب انا تحدم

 یهدنسشراقكمظعاردص هرک وصنده اب یلوع نسح .یدشمر و

 یدید كل رب ود هیاشاب تحدم . یدشمر دلود یعوتل و :

 قم ولو هداتفتسا هدنقح هلئسم رب هحقبجا ندزس « ماشا



 و تر

 «هک ان وط هب ۰ نکی کف وپ ماوط . E هن ماقاب . مرتسیا"

 . رول ها چ ارود ندزکفلس .ردقو یازرا زکسع هددخ رس -

 هنعهلاتیافک هکلنوک وا قرلوا یفراصم هیناغع رک اسع « ید ود

 یوعنیسح .یدشما یردازوک هلتدج اشا یدشر مظعاردص

 تحدم .یدیا هدهجرد یروشا ات ا ریکتم قوح یناشاپ .

 یاشاس هلا ۳ و یسر الکو ع لکد نداشاب

 یه تّع کیدل بو وط .سدوا و زب نع ندناح :یدیدرانلم لازم

 كوكسع . . یدروس روص یو كیاشاب تحدم قرهصاب هل راق ایآ هسرزوا

 قرارازق اشاپ ینوع نیسح . یدنامولعم یر ندهنوا ینیدلوا کج
 : یدرومدنا ماود هاعالک | هاشاپ تحدم ناقاب هنزو

 ها ار Kee هن ؟راکنخ نکیا دارد و لاح

 م .ردنا هدارا ر %5 لولا كم ا حابصلا ىلع ا

 ؟ زکیدر روت لسوت هب هلماعم هت رک هسلوا رس هدمرب

 ندکل نم هملس یولسم . ا ا وا ینشاب اشا تحدم

 ۱۱۱ رکی كع دهنكیاشاب یوعناسح .یدرویلک
 یر هانروا اغا ینوعنیسح ؟ یدبا یمنکعكمهعا ر دقن یرکسعرس-

 e اروئام هج زا بروق اهد و رب زوس هدر

 یر ودا بر

 هزکلوق نکیا ساجٰلاب رضاحیرلترضح اشاب مظعاردص هللاو
 هتس رب ازیرات مضح اشاب یدشر ء ندلجا کجا بنرتهملاظم نایم

 یدر هدهسانم 0 هسلاو هزک هد رار هلکن و . مرايا راظت ۸

  مدروشیلچ هراضحا ین رءراحا
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 اشا یلوع ناسح . یدشمامروا هفحا یرکف اها یدشر
 یسلوا راکنخ نالشالک | ۰ یدرومدبا ثع ندو ا كيي ناسکم

 هربا . یدشتسل یدها نیدنس قلنولم ر نا رو

 یتاقصو الا هالا .یدرو هتسیا نوا كم نایت نیو تی

 ءاه ..نوتلا كس ناسکس مه ؟ یدبا یمرانامز قجهنارا هراپ رامد
 رارکت اشاپ یلوع عسح ؟ یدیمریا هدا كرادت هلقلبالوق هحنشد
 هن رزوا یزوموا كیاشاب یدشر مظعاردص هس یدشمتلاق هغایآ

 كن رات روح ههحو هللامرک لع ترضح ندا . یدشاگد

 :یدرویروصهلا ادصر کب رر ل راد وا كرلرفاک

 هدکشآتعاطا ههدازا ء هدلرئسوک قرط قلیالوف رب کی
  مظعاردص یتیفک . یدقبح قدس قترا . مرانوط روذمم یودنک
 . رازاقاب هنس هراح كم هل ا ها رادب و هسرادد . مدشداد هباشاب

 : یدشحا ییرلزوک قرابارلش ندر اشاب یدشر دم

 نوتل اك چوا هدهملام هس زخ ؟ رد هب ها هدن ما توا

 ؟ روتولو هدمر قولا كس ناسکس . مرواس یتتیدلوا

 .مزهدیاهداعا هب ىلاع باب هسر ولک بتاکشاب ند ارس حابصلا ىلع 3

 : نوا ا

 4مظءاردص 9 رب شة كاا 3 وع نسح <« اشا دلو

 یهرادا ندنغیدم وا یو گیم ۰ یدرویدا تفد هن راک دروس

 ترشا هل راز وک هب اشا نوع ناسح اشا تحدم . یدروبر وج

 EE ا ع اشا ینو ع ناسح یدشعا

 ر دشو وط هلا ڭكىاشاب یدشر هح و مظعاردص قرەراق.ح ندنس وف



 با۳۲ ی

 یر ۰ یدشجا كره هرتب یراقمراب یهرک دن اشاب یدسر . یدشم

 . یدشمراراص

 بودبا لمح ولرد ر هتسهلئسم كمر دشت هرا هنوناه نیبام

 تحدم .یدشگازوا هاشاب تحدم فءرک ذن کد را ی و اضر

 هتموق وارارکت یهدارا ییدر وک هدنغانوق یهدنشاط ناشواط « اشا

 ۍلوع نیسح . یدا ییعهمردزس یشر همضعاردص .یدشلوا روح

 یرازرد ینکسرد ییا اشا یدشر « یدرولکید هدقایا الا اشا

 .یدروینوشود « شملا هنا یرلجووا ینسکح . یدشمایاد هنیرزوا

 هلن ارس «نک ردک بودیا ماود تبعضو و ؟ یدقج هلوا هب لاح ماجا

eاشا مد دو اید ؟ یدرولوا لاق لص  N 

 6 0 یدراو یراهلوا هدنحا لک و ینیدن ولو هدننسایر . یدنماا

 زوس هلءایالوف هرادو . یدرلشمشاق هنا را ۱ رزو هنمح یرلواع ۱

 ۱۳ اار ٠ رولا نا كنلاتعازدسما یا یریلبنهریک
 ردق ا کا ر ۰ یدزسهمش ییجهنهاب و وط هدن زادص هلشیدک وب

 هدن رم رخا ۰ یدردقم قمروا غاد هنهاکرکج یشتا لاصفا قلطم

 «نکر لید كمربحک هللا روضح یرلنوک یلیاص بوناشاپ هدنجما هافر
 : اشاب تحدم . یدقجهلاق ناشیر نوتبشب

 لدبت نامزلابیرق نع . مرون هلهمٌش ندفرط هقشاب « زکلوق
 : رولک هع رطاخ یسهضق ډکو

 .یدشمالارخبوروا ندنفرطزسفاصنا هلا ییاشاب یدشر هجوق
 قر هقص ییسکح ناشاط یرالاقص ندن رها كلا کیا < اشا یدشر

 . یدشمالشاب هفع ادلب ريم
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 مع وش 6 یرلهحیق | ييدهتسيا یلاوتلایلع هلو كهاشدا

 ندکلسو یخد ینسودنک « هک افیحاو كلهمرو بولو هدنرورض

 «اشاب یلوع نیسح . یدروینهلوس هيد . ردقو یلامحا كيهمروج
 هاب یدشر ا یدشمریتک هیت شا ییدسا ور یمظعا ردص

 ۱ یدشملیاق هنارش بوشود هنر یدهدندا دعتسا لوق یییلکتیه

 هب یا ندا یناشاب یدشر نامز كج هاب دیا ددر بتورود

 یا ترد هنس شب نوا ) هر ۱ ندا دحمل ادع ۱ یدشع الا یخ

 شات ,یدشر هج وف ( هدنماکنه ناخ ر زملادع نک ن اق ر

 هنس ر نوا ما « شع ولو هدراتراظا فلتح و قرفتم كحهنس ترد

 قلراسشخا تلا . یدشع 6 و بوم ینغو یراو قرهلاق لوزعم

 - هما ۳ یتسهمشود ندنشاب ثكهالک یلرس یاد اق هساصا هدننامژ

 1 ۳ راو یر زو لبقم 1 مع دب دوړ ڭكهاشداب مه, یدکج

 كلنوک چاق لای ات وس ؟ یدرباک یمهنلقع قلوا مظعاردص هد

 كرهداتراشا هماشاب ینوع نمسح اشا تحدم [*] ؟ یدشلاق یر

 بورو وک هر ندر رکسعرش ۰ یدرویدما دی ات سا ماود
 و : یدشم رهاح

 یزمشایرر رر الا . ردقو هراح هقشاب ندعلخ یو قترا

 ۱ . ردررقم یسهع

 تقو هنس هجا هد اس بولا قولوص كناشاب یدشر اشا تحدم

 : یدّسا ا یزوس كیاشاب یوع ناسح نداشار

 نکیا یسیلاو رعمزا كناشاب تحدم . ردشماشای اهد هنس ترد [*]

 ینصهدافا ندنفیدلوا هدعزن تلاح اتاذو شلدا لقت هنسهب اخسیحرمزا هدنفقو

 . ردشت ۱ تافو ندامالوا ردتقم هب همر و قرهلوا مان
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 دوز مازاتسا ىك رج لا روص لوا .تکبلع تمالسو عف

 هنرلرکف یرلترضح اشاب یوعنسح . مرواصیغیدملوا غاسم هققوت

 ؟ یرلترضح اشاب یدشر رولیرویب ه . مردبا كارتشا ممصنع
 ی ا اا. ىدشملوا ناشیر نوتسب اشا یدشر هجوق

 هدر دقن ییدعا لوق ینقیلکت كناشاب تحدم ها رک ۱ یدشمجک

 قالا یسکیا . یدقج هناح بوارضوا هرلالب زعوروک یشاب ققح
 «یدرلردمایغاشا لا ندنرادص ینسیدنک هاللاب هاللاب هرکوص ندک دا

 یدقاب هنرازوک كناشاب تحدم هلبا ماظت ۳1 رولوغو هدنجا ددرت

 ۱ : یدروصو

 . العا هب هسا هدروصت عقوم قهج نیما رووا لکشع تب

 ینشاب . یدد عا هرلزس هن هللاو . زرولوا شمانوا هلزمشا الا

 ر ندفرط نإ اشا یتوع نیسح . یدشلا هننسارا یرللا رارکت

 غاص . یدشمروس هنساذح یرازد كمظعاردص بوارواق قوتلوق

 : یدر و تانیمأت همظعاردص هدوا قرهصاب هغوتلوق هلبزد

 نیزسقلوا بجوم یاهش ر چیه و هلتلومس لک شیا و
 هتسشیا . رولوا رار هلمزب یخد هموم راکفا . رابرت هد وجو

 تانیمأت هلاکولاب هتمان رلرونم و املع و هبلط یراترضح اشا تحدم

 يلا واو زکهاتشا ! کرا ددر نده . رارروط نورو

 . لالوا قراف یزمنمشد هلزمتسود هدزب هروک 6 | . كيهلوس

 هحیقیحا ۰ یدشمکیر یراءاد ر یرا كیاشاب یدشر

 .یدینوک كن رلکدتک هدردقت ینیدلو ود هلاسم . یدرویقروق ندنشاب

 ۱ یدا لیمامراو «یرلیا هسر و قرهف وص ی رو هشيا و هدتنادب
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 زوج واهدهشا . یدصهدبا تەجر . یدشمشیرک ههرک اذم و

 كياذر ینک درمتمو د وع یک اشاب یوع ناسح . یدزامالوروق

 . یدشمتلاق هغايا اشا تحدم . یدیش چوک ه قهراتروق اه ندنلا

 . یدرویدنا راطخا هلتدج همظعاردص

 رولیرا ندقاقنا هددصقم وش رک ۱۰ یرلتمضح اشاب قاب

 .كسل هع وشود ینکجهدبا هزاب هراپ ینستلم هدشنادیم دیز اب « لهسیا

 .رولوالاقمعوضوم یلابقتساو تابح تکلم . ردقو شولوتروق هللاو

 . رونولوا زوجت هدفرطیهو نا یه صاخ ررض نوجا ماع عش

 هیاشان تحدم قرءر دلاق ین رازوک یتاقروق اشاب یدشر مظعاردص

 یراقادودویرالاص . یدشملیاح ی راشاقهدكناشاب تک حیا

 . یدروب هرس

 رکود رارت قوغص بولوغو ندرب ینیدروطوا اشا یدشر
 : یدهلکک

 مرار هلک مس هدشیا و « 6 دا مف هبادخ كان ما



 ۱ مش یجدرد

a 

 ۲ سیام۱۶ ] یوک هح یحوح واكنلوالایذاح یسهنس ۷

 :یدشمتک هنعماح ( یوک هنروا ) هفلمالسهمج ناخ زب زعلاد.ع ناطلس
 مولع هلط . یدسشملآ راریدن یتبص ردق هوک هئروا ندشاطکشب

 . یدرویقبح هننلمالس هم هءفد یینکیا راکنخ هرکوض ندنتکرح
 هشیدنا ندتعضو راکنخ ۰ یدشلاف قامالس ینوک یحنحوا كراشیاع

 ۱۳ شا هاش وود تامل : یدرویدیا
 ندخبطم یارس یمارقف راوج یرب ندنوک یدب . یدشٌما هدارا

  هدنسهشوک ترد كلوساتسا <« ناطلس هدلاو . یدرویلیدبا ماعطا

 هطض . یدروشاواص | یناک و ک كقلخ 6 اک ران اب رف

 رر كناخ ز زعلادبع ء اشاپ دحا ید یرمشه

 رلهنطض ین ولاطنابیلامای هنلو یوک هنروا نوجا قعاح قرهناراپ هیارس

 ۱ ور ندالکو هدقلمالس . یدا سو أم هاشداب . یدشع الازیص

 اک. یدراشتم | هام ی رلقل هتسخ فرط ل یدشع ولو

 كهاشدابهدهشوک یه قترا هدافا نسح یساغا رواط شاطکشد



 دا ۱۳۹۷

 . یدشلوا زمنا رلانع ندر نوجا كمتک هشوخ قراقبح هنکوا

 ۳۳ یدرویع وروک هدرلنا ده

  باکم « هدنمسق ندا فداصت هللا لفحم كنعماح یوک هروا

 اروشراذ" هدننای ؛ یدک وس زاد انا نال اورا ی رظا ۳
 .یدرلرویع راج نو هدقلابالاق . یدراو ا ( دعس ) یاک شاب

 .یدرلر ونقاب با هشیدنآ یو زلف N وق كعماح

 نسح مالسالاخیش یاشاپ ناملس یدنفا ( دعس ) هرک و ص ندقلمالس

 هللا ريخ نسح اشاپناماس . یدکجهرونوک هنسهناخلحاس یدنفا هللاربخ

 .یدروییدباسحینجایتحا قمشیناطبوشیروک . یدرویماط یییدنفا
 اشا (فیدر) یسیئر یرکسع یاروش راد یر ندنوک زوقود زکس
 یاش نالن هلا ندا اشاب افلدر . یدراشمشو وق راش قوح ها

 رخ توام هنس رلپ دنک نوجا یلخ كهاشداب . شما همالقو

 هلیسهصو كياشاب نوع ناسح « اشا فیدر . یدشمالک | ی+هدل وا

 هعلخ . یدرویاط ندنش یاشاب ناماس۰ یدشماحا هناساب ناملس

 دعما و کشا دا دک اانا ی ی
 یرظانه رکسع بتاکم نداشا تحدم یدبا هد و و رکی

 هنادىم « اش یوع ناسح . یدشلا هکذت كج هديا تیما هدنقح
 قرالواهلضف. یدبا اول ر نودام اشابناماس . یدشمهمهتسیا قمقبح

 هدداسش | هب اسا یوعنسح اصلا یدقو یاص وصخ هع س

 . رداشاب نسح یظفاع شاطکشب روہشم اآ ن یماغآ لوقو [*]

 قیرف هرخ الاب هدافآ دم و ] قره ییاغآ دع یثواح هیطبض هنساقزآ
 همر دسک هن برر ومالس «راقیحهنرزوا یو كراکنتخ [ . رداشاب دم نالوا

 . شعا رتسیا كمریك هزوک بوقیچ هنکوا رارکت دلرهدیک ندرللو
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 یهدکمروسه هنروا یاشاب فیدر كیاشا و ناسح .ىدشمەمەدىا|

 . یدکما نمأت ینساملاق نخ كنهلئسم ردق ینیدلوا نکم « یدصقم

 ندقدارا یننغا لزوک رب روج هناود یاشاپ ناماس « هقو

 ۱۳ ۱ رز یدال واتا یت ۋا « مرکوبم
 ی تم ریموت یک یمهلماعم یدنک«یلخت .یدششلاع ههرادا ین رظاب

 Aa نوا تقمفاوم . یدقجالحا هس راجا اشا ناملس

 C2 اكا ردا نراس
 .مدهتسیاقمالک | یتطويم هحرد هدفا . رون هلکب تقادص هنرو

 .یدشمالاقهلس تجاح اکو . یدکجهر ولی ریبص ندنحماكشيا كرد

 ۱ : اشاب ناملس

 كن یلوصح كذشیا وب هدلاح یيدسا وزرا ساب ع ا ۱

 یطق هسد . رولوا نکم لح هلدارفا ووناط ییار . رولوا یالوق

 . یدشمهل وس

 اس ۰ یدشمس وو هب ساب یو لس هح صعود 6 اما مادر

 اکر ٠ یدشما دارکت ی راکدلپوس كناشا

 اشاپ تحدم . یدشمر و تامولعم كرهدک هباشاپ تحدم ماشقا وا

 «یدیهسالوا یینماهاشاب ناماس . یدبا نیما ندنرظان هب رکسع بتاکم

 هتسهصوت هرکسع رم هدشيا لكل یک یلخ كماخ زی زعلا دبع

 .یدروسهتسیا قمار ندلایطاءتحا اسب ینوعنیسح ؟ یدبا ی ریشالاح

 راکفا . ردهدنسهبر اول ا همالوو هجا ر هله

 ا الا داتا ينالوا لوح هدنراخ نما
 اشاب ناملس . یدشمواص هیاشاپ ناملس 4ءف د ا هدن ۳3 e ۰ ر

i.ا  
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 كج هل ر دشیک هلا هش هدومب .یدشمهلیادییأت ینغیدلواقداص هدنزوس
 یاشأب ناملس اش فیذز « کیدا نوجا تو. و۶
 نسح مالسالا خیش « لوا ندنمریدشالشراق هلبا اشاپ نوع نیسح

 یدشهتسیا قعاط هبیدنفا هللاربخ .

 سرو و ندنشیدلوا همشش ندنغاماما یارس و هال اربخ

 هنءاخ كهاشداب . یدروی دنا ددر مالاس ال خش ۰ ید را هل دنا هش

 ینکج هلک مزال كعد عادولا هز نع ناج كلتنج « هسنمالوا قفوم
 یرلرو اط هع.اط یحدرد و ینشب هدلوداتسا . یدروبروس یرلیا

 یکسع جن هقشابا , دوو یرواط ینکیا كالا ا هصاخ « هلا

 ندزوبح وا تك اسابناملس . یدم هل.فر وق ندهطض زوچافر .یدقو

 ی ید راشا زا 6 س هدیسه . یدراو یس هملط هدایژ

 یدامعا هر وک, ییاشا ناملس یدنفا هللاربخ هتشيا . یدلد هرواط

 كل و الایذامح اشا 1 یدمح هل وا شر و تسها هشیا گر

 یدششوروک ارك اا اتشاپ نانسی هاش .
 كر هل رمتک یسهربصر . یدرویتسیا كم روک یعالسالاخییش اشاپ نامیاس
 .یدکجهءرک وا یتنیدلوا نولواكلر ہلا یرایدنک كنسدنفا هللاربخ

 یدنفا هالاربخ نسح « یدنفا دعس یک شاب كناساب فیدر

 ینلمالسهعج .یدراو یصوصخ هدایز هلمالسالاخیش . یدا یعرحم

 کو ندک دلنکح هر لر قرهلیغاد ناکرا و الکو بواوا

 كرهرولوک هنسهناخلخاس كنبدنفا هللارخ بولا ییاشاب نامیلس
 ینوع ناسح هحیک « اشا نامىس . یدکجهدا میده همالس الا خش

 لرکسع رس هدارو . یدیا ییتوعد هدهنسلاپ یهدنناعل اشاب كماشاب
 هحی,؛افا رطا بوک هزوزو هلن است ینوعنیسح . یدقحهقبح هنر وضح
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 راکذخ «یدنفا دیس یاکشاب اروش راد . یدتحهبولو هدهراشتسا

 الا حس ن ندفرط یئراف احا ینامیلس مدت للفحم ۱۰
 هفرطنای رار هلرکسع رس « یدنفا هللاربخ . یدشمرتسوک ینیدنفا

 یللیسب . یدرویرو اشا لیلخ روایرس ندنرلاقرا ۰ یدراروینالود

 لک و ء اشاب فیدر . یدراتج هلروو لوق هروضح هدنو اه لفح

 نامیاس . یدشع وط ر هدنفص كلوا كتعاج ترابع ندتلود ناکرا و

 یدروسهتسیا قاب هفرط یرافدتلو كندنفا دیعس هانا اشا ۰

 .یدروسر وح یرضودهنا رع هل ء5 | یرازوک قرهسراوهنقررف

 ) )۱۲۹۳یدشمک زسادص بسس یزام هعج ینو کی نج وا یلو ایذا ]"[
 هر وص ندالک و . یدروسهلوس یید«هتسیا قەلق زاع كراکنخ <

 .یدرلشمقح ندععاح + یدشمش هد هنگ وا ك اشا ناما یدنف ادعس

 یدراکچ هدک هنسهباخلحاس یدنفا هللاربخ مالاس الا خش هح صعود

 نامیلس . یدکح هنودهنغانوق «بودکردقهنون اهیارس یدنفا «لاربخ

 كندنفا دیعس یاکشاب كناشاپ فیدر یسر اروش راد اشاب صاغ 

 تقو دره وروب باب ۰ یدرلر وجا هل . یدروم رو هدندای یزوموا

 شو قرهتنولو هدنتقو مان هلم ال. الا خش . یدراروشسیا كمرک

 هاب هلود «هدیدنفایربخ ردقهامز وا .یدرلر ور ولو هدنس كمهع ود

 یدیا هقشاب ماب یت كناشاپ نامیلس .یدتجهلوا شعود ندننارس .

 ندقدل وا لاو ا . یدفخ راط هنوز یمالالاخش الوا

  2یتاکمهبرح ید ادرک یا ی رکف بولبجآ ندهمر دزمس

e هد یرلهدشر ع قرالوا هلضف . یدا یرظا سرد 

 . ردیهامالس هعج كوس كياخ زن نعلادیع ["]
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 ۱ یو سیب

 ( هیعیط وهبضایرمولع ) همولع هلط هبیدنفا هللارمخ نسح . یدشما

 كرهدیا ال د ساب مالاس الا خش ۰ یدقمح هلو وص لہ ھا رد

 هن رايز هنمای یم.معل تو راعم ی هس رلب وس کدر هللا اشا ا ,نامیل دما

 ضارتءا كمك هتشرب یری هلو مه . یدکح-هب جا راکنا ینکیدنک

 كف و كس رظا سرد ی کم هر رح ٩ یدرولوا یح كول مش كرها

 ا هس رزوا یراسرد مولع ةبلط هبا یمالسالاخسش

 ؟ یدرملم هلوا هب یی.ط ندنسهم

 فبدر ۰ یدرومرو نمغلاد یدنفا دروس یاک شاب ار وش راد

 ۰ یدرومارواد ۳ ب یه 6 هدلاح_یییدلوا ی رج كياشاب

 هب یدنفا هللا رخ نسح یرو وا ند رل غزا سرد یا شاپ نامملس

 ۰ و دروس ور وک رورو وک هب همر دشوروک

 ۰ یدروسلس یغیدلوا فثاو هتممح كندنفا دعس اشاب ناعلس

 . یدهاذ هنکیدهتسیا قلوا قایا كوا هشیار لوک كناکشاب فاص
 راتعا ییدها دعس نامژ نغرکدنک هتک وا یسودق كمالسالا خیس ۱

 ناملس یا تربح انا ناما- ۰ یدرلشل ا هیراقو هرهدی)

 ینغیدل وا نی هرات ها ید وأ 4۱ | رب نسح كس دنا کریس اشا

 هلارخ یغیدلوا ییشید لحما هو و < امآ یدشع ود و

 هراز بودنا صضصن یرلاغآ كمالسالا خش . یدنعمهمرتک

 كس رل مضح یاب )لا ربخ ۰ یدرازوس رتتس ول. لو قرهبایق

 و هدن رع اما لاملس ۰ یدرلر ونوس یغلدلوا هج کلا هدمامهالاس

 : یدروسمایال رطاخ یننیداسعوا هب احیلح تولساق هب اره هح رد

 4 یدروک روا ندکلک ه یراق یراق هلا یدنفا هالاربح « ها دەن

 هللاربخ . یدرادشما رویب یرارفاسم قرهجا ینسوق هطوا رلاغآ
۳۹ 
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 ا یک ناب هسوزوا دنر .قجاشوم یدفا 1
 کوا 02ا ناملس یدنفا دنعس . یدرویدادروقوف نور دشکح

 اص اقص مالسالاخش . یدشمرک وار 3

ES راتداعس رافرش . زعدالوا یدنفاكي زک روو HE 

 نانا ناماس د هبیرجا ورا كناک شاب اروش راد . یدید
 ود .همالسالاخیش اشا ناماس ۱ ۳ کافر

 یدرو هلو رايا ٠ ینساعد رخ كره وا ىلا كّسلاع تاذ نالوا نداملع

 اب شرد هير ا یا ندنتتاصتقا یمهمرت قلا ۱ ۱

 بیرغر . یدشحا یرازوک هلربح قرهلبنا مالسالاخمش نکریلک
 یدروییدیا مس :

 بانج . هللا هللا . ردقو الخ 3 E هالاو

 < كرەيد . . سهاظ یرلهسابر هولج كشراترضح ایاطعلاتهاو

 . یدشمالشاب هکمزوس هلن ربح یناشاپ ناملس بوردشوغوا ییرازوک
 کچ ہیر ا 7 نالن

 < هروک هنفیدل وا نشا 1 كادوا مالالا خش ؟ ا

 یدنفا دیس . یدرو مالو انعم كج هرو هن هع هلوس قو اص قوا

 7 . یدشملکح هرات 29

 هلمالسالاخ.مش نود ریدلف ر دلو E كرد وم یرازوک

 قجاپپ هقشاب ندکمرک هنسار اشاب ناماس نالاق اکود هدر ینیدلوا
 هر یهاندخبشم یالاو تاد یاشا نام اتاذ , یدشمامهل و یر

 ۱ رک ارا ىدا
 رگ هد یراترضح اشاب ناماس یرظا ۵ ری تایم اد

 ینلا قوشورو یالیح یرزوا كمالس الا خش اشا ناماس . یدید
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 بیل اه 7 ك 2 «للارمح . e ك٤ 1 ۱

 ,ناملس ۰. یدر تب ینیدلوا هدنحما ناحلخ رز

 ندکلنمهملس داغ ییدنرک وا ند لوا نوکر یا هک و

 كنر هباشاپ ناملس . یدروینارواد یک شقو یربخ : یدرویلک

 . یدشع و وا یابص مالس ندقلنششاش . یدروشلاح کم هم و

 ثكناشاب ناماس هلتفد یدنفا هالاربخ . یدرلشمروط وا هژاب یرا رفاسم

 ۱ : ید وس هەروا قرەقاب هىزوبب

 شالا هو كىو مروروک شود ردا كر نا
 هدمانم مع تشسو < VI . ز همرو ید تىما وا . ردقوب

 هک اصوصخ ! ریش نم ناحبس . ردتقد بلاجو ببر كم زمکیدروک
 قارشت ردق ههناخ رقفو یروهظ اع كناذ زمکیدهبا تیّور هداعم

 هلو داقوف اک نوجا كن ۱ ۰ رولوا ارس هسشد ندهقاقا رداو

 . مدالوا اشاپ ؟ انهشعر ربلب ادخ . یدلوا سر تربحو

 . یدشمامالک | ینکیدهتسیاكعد هكمالسالاخمش « اا ناملس

 دعس. یدروفاب هت زود كن دنفا دروس ۳3 ۳ اروش 1 هلع

 اشاب ناملس . یدرویلکید یمالسالاخ۔ڈ كرەەرتیت یرالا یدنفا

 هوا رخ میرعا بی ا کورو ی لی
 م یدشهالرایضا هوهق هج ربع | چ وایدنفا . ید زا رب اغ | كن دنفا

 : یدالشاب هذع واک | هل سسس ناواب ¿ نک ر کر اقح ام |

  aکروم شوت را .
 نب ایوک .مرروتک زج هدک اردا الح عرکلاالااو مظعلاءالا و <

 .مشمقیج هنلحاس ( غوش ) هلیسوزرا ترایز یهالالوسر كاب ُهضور



 ۱ ها

 E ىشىشالقاي هم رکا لوسر ترضح هشدم برقوب

 شلوا بلسنم بلک مراتخاو ربیدت كرهدبا التسا تربح رب هعرکفو"
 تاروهظ 3 ایت 6 نکیا مارآ هتسسااب هدنمز هرانک رب رب>ته و

 مع ضورعم هحور هرزوا لاونمو هتشيا . زا رکنو بقرتم هب هده

 نکیا لوسرو ادخ قشعو لععیال تسم هدقارفتساو هلو.

 یاسا رخف و هضور اکسس قلق ؟ كسرویروط ه

 قره وط ۷ اب . یدلک هعای تاذ ر ود . ممرر.دتا ترایز

 ترضح رونم دق یا یاتشم وربدرهنس رفاو . یدر دلاق ی

 هدهنبدم لخادو جراخ كلرهشود «2وا یک ییدرتسوک یناقال لوسر
 ندفاوط ۰ یدردتا ترایز یخد ییهشدقم نک اما راس نانلوب

 ۱۱۰ ا اجور یداش ووشو یادجو قوذ مکیدتنا لصاح

 شااشک رب هلو هدمرع ثتدم « هک . مروخف ۸م رفو ذذلستم هبنرب

 و هتشيا « هسیا یلاعو فیرش تاذ نالوا بلد . مدشماع ود نورد

Eهب اشاب هسزون كياشاب ناماس رار 2 19 . یدنایرلت ر تح  

 . یدوویتسسیا كمما نوبوا غا ناملس ع مالسالاخیبش . یدالشا
 . یدقو ییدروک نالف اور هدتققح

 هی رح بت 19 رعد در وتسیا كم ا هدافتسا ندنفاص تیاساپ ناعلس

 سه . r لو نوا ی-4.شوروک قیحا هب رظاب اه اس

 .یدرویمهر دکیکج هری و باوج هناشاپ ناملس . یدروسدبا اعا یئهش-

 : یدقاب هنزوک هننزو كناشاپ ناملس ۷ مالسالا خش

 افتد وا مالخ هتشا مظع ناقرف ترضح . زکیدبا تب هاو

 : زکیدا رس lie یزو هلهو یراق . مردبا نما

 باخ یاشاب ناعلس ۷ نیت وط ی رالا كاسا ناملس اس



۱ ۵ ۱۳ 

 .هلمالسالاخبش یدنفا دعس یک شاب اروش راد . يدشمصاب یثتآ
 قرهشالشراقهد رز وا پيار زاساح ییا ماقاب . یدروسزوسیاشابناملس

 .< امآ یدکجهشود یر یر . یدراشمالثاب «ذمارحیص بونا وا

 نسح ۰ یدروسدا قام کوب یدافا دعس هتشیا ؟ یدیا یسکناه

 ینکیدهتسیا كا اا هننرظا سرد هییرح بتکم یدنفا هللارخ
 . ید ههل وس هدییسهلصف . یدشمروا هن.> هلم- هدایز

 . تراسح هامقح هن ہا راقو ند همز . یدرلاق 0 هسا و ام 5

 « یدیا تاذ رب تیسرد یدا ج گی شاب لاا نت ۳

 . نولاتا ه ای ور یيدهللوس را كن د وا هجا وخ ندنغل رادد

 . یابقتس-ا تبلا ؟ یدراو ه . یدیا مانالاخبش کمادام . یدشماق

 هاشاب . یدتجهلوا راحیزدق یاحور تلجملبا تفتسک هدسامف

 .هنشیاهدقملجا ه یدنفا هاریخهر ندر . یدشمهما تربح هدچیه
 .چوا نامز وا ؟ هسیا راشعادلا بوبالابوا یندیدنک اب . یدرویلک
 بوححهدلاح انف هیدنفامالسالاخش نالوا یردقو تسدق ابلوا شر

 .یید وشو د ی هما سام ا نسهر دن وق واهدرلهسردم < ید. یدقحهلوا

 كني هملساشاب ای و عودهدصقملرهووس یرلبا ی راسرد ( عبط مولع )

 هاربخرارکت « انپناملس . یدقو هراح هقشاب . یدبا هدقلو ینلود

 : یدالاب هکمهلمکک هلسس كمري كرهوا ین رللا كنسدنفا
 ندیهانخشم لعیایزدو هما ۷ یرات رضح نمدنفا ت

 هباط < صا دصقم . یدنلق ترمساحم هعیدصت كرءدبا دصف هضافسا

 ندنکو دا دعتسه هدایژ هناصح ه.عسط و هضایر مولع یرالوق مولع

 . زدی راع ندزاسب ی رهبنس هدعاسم هنس رال.صح هله ول وا



a 
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 ناملس«هسرومتشیا شاک ا ؟ یدشمصاب یمقلغآ هتراقالوق هسقو
 نت 3 یدروی رک هرلر ونس یرهآ قد رات هب هل وس هک اشا.

 : قرهدازوا یو فعض بوروتوک هنعالوق ینلا ییرد قوشورو

 | رک هضویدید ؟ یرلترضح ااا زکسر روس لصاب . روم

 : یدالرارکت

 ا غ ۲ بودیاذوف هوا هلا ىب تلاح دس
 . مروناص یغیدلیروس راش ر هلتیسانم مولع هبلط . كيالشفب

 .یدششابهننزو كنيدنفا دیعس یاک ش هاب اروش راد < اشا ناما

 كن دف هللارمخ نح ی راقدلواشع ولو هدنعانن كرمدبا حدم هر وا

 3 ینیدم وا

 20 یدیعمرس نولالک | ینانعم یهدن راشقاب كاا ناملس

 کیدلی لءزوک ییدصقم یهدنرایز ینسیدنک كناشاپ نایلس كنیدنفا

 ثالباتبلا كمالسال خوش ۰ یدرویروک یعیبط یک ندلهاجت هدلاح

 کج هب هما تح ندن راشیا ماخ قرلب راص هنیرال كناشاپ ناملس هدشور 5

 هب املعت مبدل ا نداشاب فیدر « هلس یاک شاب اروش راد . یدزمس«مس

 قعوقوا یراسرد تلكحو هضایر هم ولع هللط كىاشاب ناملس ا

 ؟ىدىم شىم ى کور اا | هنکیدلکهمالسالا خش نوجا یال

 6 یدنفا دروس یدر و. ۸سوا كما ساسحا ی لد ام ہح

 هب رک ع تتاکم e مر ویلق و یراکفا تودالتا تن دنسش زا

 ناما مال الا خش و یدرولوا ش ال | و تاذلاب < یرظا

 ۷ هلمالسالاخ مش اشاب . یدنا جانح هال | توق ندا:

EOEهد قرط یا یدنفا دعس ۰ یدهدنلما كمرس راش رب  

 كنید هللاربخ نسح . یدهدنعقوم قمراتروق ندتعضو لکشم-

 : یدید كرهلوک هنزو
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 تاذ ر نافصو ع ب هزر ه كن رلت رضح اشاب ناملس 2

 هبلاطندتخیشم یالاو تاذ . رد راهانخبشم مولعم ینیدلوا ردقلاع

 رقگ وا ترک سورد ولت مر اتاق دنلاوم كنس رالوف مولع

 .رارمدیز زا تانع اما و شدت یر هوا رشت
 قمرو و هدهع زد اد ی واعم ندا تاجا یعید یراودنک ۶ هحرک |

 هد هوره

 . : یدنادروقوط یتسهلک رات كر.دبا مسن یدنفا هللاربخ نسح

 هلق طل هدو وشود ییندزتاما هالاو . كلنه ىلع یهذ

 نیمحارلا را باج . یسولشابوالب ند هلحعتسمداوم زمغیدامالو ناکما

 هدوم رالف هلشعولعوا یرلترضح اشاب کناص + زدن رک ماهلا

 هللا رفختسا . الدس بقلایما بلقلا نم ۰ زکیسرایوس هنسهحشع | کلر
 : مظعلا

 ون رام هلک ران ندنلان هرتس . یدلوک قرهقاب هاش ناملس هيد

 یراقمراپ فط ن وروک بو زغاب یراموغوب ۰ یدششار هسرزوا رب دس

 ندنناوح كمالسالاخسش اسا ناملتس . یدرومسراط ی رالاقص هلا

 یدنفاهللا رح نسح « هک یدال وانونع لاصا ۵ راک تاد ون

 6 رصع مالسالا خمش كعد . یدشمر و دا لوف نده وسود ىنى

 . یدلکد تاذ بصعتم ييدلسد . یدروسرتسوک تسحم هراملع

 هللا ربخاشاب ناماس .:یدر رتسوک تقادص هدهرالوصا تنطورشم تسلا
 E هاب کوس نیک دا هرکه و

 لود رواد ترج یاضو وا یک قفس راو

 تد ارکش ضلع هتم رات رضح یدنفا . رددوعوم قع ولوا لبصحم مک

0 



 ی

 دل هسر د زود و 0 ادم . زملعوا اسا هللارفغتسا

 یتسالعا؟ردیلکدراهناکی هب هیاقع مولع هلصعت طرف مولع ٌهباط ندوروج
 .هب هتفران هرنالینوطهج زعارک فالسا فسأت رازه دص . زکسروام

 هتشيا ؟ رابا بترت هب هرازسو راز نک رولوا ناو هرجا لهجا تام

 تقبقحرو . نوسهل دا لاماپ هاتروص رب هکز مک نوک دابع قوقح
 . رداحم هسلیرول مزلا لکد مزال

 «یدرو هتسيا قملتحا هاشاب ناملس شاو شاو « مالسالاخش

 اول هلیساک ذ هدنشاب چنک . یک قوح یرظاب هرکسع بناکم

 هتسربغ یرلزوس ندا هللاررخ نسح . یدشمشیرا هتسهبر

 هلط 6 یک یرلترضح هلاراشم مالسالاخیش یناه . یدشع وقود

 ؟ یدریارواد .دعاسم تر رش راسرد یک ایک ء تمکح همولع
 اما ۳ همالاس الاخ رس ر هقشاب ینفلکت یاعت هالاذاعم اشا ناماس

 .یدزملبقار رازوسلدهع هلبوس هنماع لر لب دامام اهلا رفک ىدا هسا وا

 «رو ام اق هلس وصت ییتعجا ص كس رظاب هب رکسع بناکم یدنوا هالا رخ ءوب

 نوت ۱ یدرویدمافارتعا رشاد یسش ینبع یر ندزاهنش

 هج هلو « تلم نارشاش یناو قرباص بوئالود هزامقح هد

 یاشاپ ناملس <« یدنفا هللاریخ نسح . یدرواوا نکم قاراتروق
 ۱۱ ۸ یرظ رک ااا © اشاب هرج ٠ يدم هلسیطانقم
 ر دس مالاس ال اخس . یدر وفاپ هنا تان ا یادت رص كن راشید

 : یدشل روهح هباشاب ناملس قراروق شادعاب هترزوا

 رودعم ینغیداشای زمساقع AL 0 ء زملعوا اشا

 وله سور « کک ربا اغ وح RA هدساب ها وفا. هنس لک ول

 ۰ شمرارو الرضاح هلاغشا ینهلع ةناتسا ندراقاوق یرلهرکسع هقرف
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 سش ەرارنارواد دعاسه تورو و هام وک ٠ ندر دل ینقدص

  ۱رد دناسق تاعومس و تال وقمنم ۶ لکد 2

 یجنشب ی رکی ك رخ الا عير ۰ یدر ویلیوس كحرک مالسالا خش

 ندنلاغسا هسور هدراهکت هما یراهوهق لوساتسا یر ندننوک رازاب

 | هلا یطسو كلا ڈا عدن دوم « كناخ ز زعلادیع . یدرویلیدبا تح

 مر تاور هل ا ) هناسهدوا ( یس ۹ء رخ یصو-هح

 € ه زا هعلاش نالماپ ردو هنسارا یرلهہاط هب رح rd یدشمقیح

 یتکمهبرح هرس هب ارق مفارص . یداکد هباکس و د كب اشا نال

 4 یدز وب دشا یسولود قالوف یس هعیاسش ) ول هسور ) هدنسارا

 «یدن هسالواهلب و ۰ یدروی دا دانا AE 3 رنز هب هب 6 هک كعد

 ؟ یدا یمرشود هتناسل ثباد ر نداملع عا ی ؟ مانالاخ و

 < رایدنفا یصولخ یاورشو كب اض لا اغا تحدم ء هک ولاح

 ناخ ز زعلاد ع 1 یدراشم ر دا تس وا تاا یوساتسا هدنشآ هتفه ر

 یرکسعسورلورناتساهدیرب ندرلادناغاپورب یلریثأت كا نالیاب هنملع

 یش ر هلو هدنرادص اشاب معدن دو . یدا یسهمیاش ی

 همظعا ردص قیاس هل ( فهمانفیا ) لارنح . یدلکد شمهلو وشود

 مدلی ¢ ار ندک دشود اغا مد > ی یدراو هدینلکت /

 كرل هواش ۳۹ « یدنفاهالارمخ . دشت بوناق هیدن 10

 ینخیدلسای ردق هعاج وب تود ا E هلی رز وص هب بوق ح ندەر

 هدوک اتشاپ ناملس . یدلکد قو هدیامحا یمهملس ۰ یدرولملس

 یدرویملیب یرابییس كرایدوق یدید نک هغالوق كيب ندزغا زوب
 ندنعات كرد اب ر هحیشخ هدنءا وق كیاشاب تحدم . یدنوسلپ هب

 یيدمهردرا لقع كلامك رلادناغبورب نهزکب هرالبس نشاط



 نا قم

 هشالود هنود هرکوص تعاس رب ۰ یدرویلا توق قرهقیچ ندراعبنم
 هد رانواهرلذداوح ناکەداكششمشەلەق نوتىسإ هنسرلقالوق كنم رالق
 ؟ یدم ولعم هب یرافداء اسا

 : یدشعا تیاکش ككردکح ینحا اشا ناملس

 ۱۳ ا نوا ما ا ىر نمدنقا ها ن
 ردقمكمروک السا به . زلاق تلودو تالم هلشیدک و مظعلا هلاو

 یاکماكن همروتک هلو یرانلکهزال قلوا یسهقالع هک افحاو . رولوا

 : زع ولون

 ۱۱ وانيق « دیاشهبیاراو نکظع.مرلنا

 نمدنفاهنع یلاعت «الایضر نسح ماما هرس هسریاپروم و ها هدر ر

 : م هدیا ض معآ رمصتخ وا ازبم دن هی دو ی رلت روح

 هام هعبط دیدش هحودایز نهدنفا؛ نسح ماما « یرلتلود مولعم

 هتاور ر و ایروش هروک هتاور ر «ملاراشم ماما یسهلوک نوک رب
 ۱  راتف ود هتنوژوا ییلادر كرام نک راتوص هوهف ید هروآ
 كج هديا هرابهراپ هلا ضفب یوق CF ندنرابضع لاک یرلت رضح

 ینارعا رب ردم تیافبو نیطفو لقاع یهاظ یراهلوک . رلشلک هبهدار
 ۱( اظع نکلا ز : لا رده لاح تک از ناه . شعا

 ۱۱ ایفا نوکس لدم دنا وا یرلتیضج نسح ماما
 یراترضح ماما یوارلاتیاور ىلع ۰ شعد . سا-لانع ناعلاو

 هللاو : ندامرود موقم هنرزوا كلوب . راشمرو وذع ی رهلوک

 ا دازا سد یضارلا لع تج لج ۰ سید, + ننجح

 بوو نسج هدیراب دنع رائالوا ندنمظاک هصالخ . راشم د

 . رارولوا ندرالوق



 - 2۱۱ س

 یدنفا مالالا خش . یدشمرازق ردق هنىرلقالوق اسا ناملس

 یدنفا هللارخ نسح . یدراروسدبا ثحم ندراهب یرلترضح

 (۱) همالع ر زاب روق ندا قلماما مدیون اه نببام هل رل هنس یهر واحت

 ینا ندلوص ندغاص كياشاپ ناماس . یدرویشاواص هبءهرادا

 كجا تبش ینغج هامهشالاح بوشالاح هلتفادص هدنشزا ملخ قرهارآ

 هلا یدنفا ( للخ هرق ) ینا یوتف یدنا هللاربخ . یدروشسیا

 . یدراشمهرو رارق هشه هدنعاب وق اشا تحدم "

 هل رکتیع رسا تارا یا الفار باشا رک ی شا

 نیسح . یدشهروس هب یرلپا یاشاب ناماس » ا . ید

 قرءالک | ینجانع كناذ ییدرتوک یرالوا لها كناشاپ ینوع

 اشاب ناملس . یدا ین تلا كع قو یرهشیدنا لا یهدنناق

 قرر دشپ بقیب راقاقزوک بو ی_راقادود . یدشک | هنکوا ینشاب

 روا یادم یک را
 یدنسالشاب کا تىنماي 1 مالالا خش . یدر ون شوا

 . ید یرورش یمروغود یا ا یدک یل تینا

 هناذ و لوا قایا رب كردبا لقع اشاپ یفوع نسح رکسع رس هتشیا

 . یدبایسط قعرا ینربغ ردقوا ر هسرولوا كج دنا دغو كم رف
 یا ینلغوا ناسنا قرهالاووق یتریر راو : بصنم « هراپ  هآ

 «الا رخ . یدردبا قوس هیامالسوط بولیتا هرار كچ ەەمەر
 ندنلاح كتکلم اشاب ناملس . یدندرلندبا ناعا هدهوق ییا یدنفا
 هح و درک یکم هدكي وا ماه 6 یدروم الزیص های اب ای

 ؟ یدیمرویئاب زفجالسرا رب لشاب



 ی

 39و  یدعلوا نامز یا لا ووا یدنکیآ  یدروک تفو

 هللاربخ نسح . یاو تربح حد هنکیدک لصد

 كوص رتو . د اهد هوهق چ وا ا كادوا

 ا رک اف 2 مروک هتنرشاعم كناموب . یدرادوهف

 . یدرلشمصوص یخد یحوا نک جا هوهق . یدریلیاص یسهوهف
 كلاش ناملس . یدشلق هدقعرب زستیمها هدنک هروب كمالسالاخیش
 هب یدنفا هلل ريخ . یس هعل اطم ۶ ارد دری السا كلا وحا

 هب رکسسع بتاکم نکیا س ک یسهریص مه . یدیا و هد نالوا مزال

 < ایهلوا . ندقجالوا شعرک وا یدایتعا یهدقع وط رس كس رظاب
 هسرتقاص ندکعا ساع ء ( ملخ ) قرانارواد م تک اما ناماس

 زسهراداو زاغو شو 9 یدریلی هل دک هل همنهج ا

 E همالاس الاخ. E قلردقو « هسیا تاذ ر

 ۱ . یدکج ههتسا قعاب

 ۶۱ یدنمرکب توا یا كس رلغوا مدا .یهداید

 قاقالاووق نکرد مهنوک وا هرب شوب « هکیدراو راناسنا یلرادتقا

 بو ه هلبایراقایا یتمعاوتمسق نلک ندنکلیدنک هنیرلقاجوق قرهای

 قره الزاوص ین رالاقص یدنفا هللاربخ . یدرارولاقمورح هدنک وص

 : یدروص هلا ادص ر لتاط

Eقیم . قدلوا فرشم هدایز ند  

 ۳۳1 هلالج لج قح . رولوا لئاز نمرلردک و

 عقاو یبدرک وشوا ات لاو تکلع ,نعرازوک : ردشگ هلوا
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 زک هعلاطم یراب . زایو هدنجما هشیدنا ود رولوا لصا بج . زلوا

 هدا رز زملق ناروط قیرارف ماد هدهسلوا شمال روم غیرد

 كل رلت ال وا یسهفالع هدنمدقا زا . زرد هل اق هلا یرو تقی

 للاع اهد یلاعت بحاو . یدرولیروس زعلو یناکما یرلهلروتک هلو

 لاقتساو لاح تبلا . زکسرولیاص نده رکسع یاصا . نوسهلبا

 / 1 قلوا ر نده ا هدح قو ضرع

 كندا مالسالاخبش . یدزومفاب هنک وا الاح ء ای ناملس

 یاد وشو بوامات | هانروا كر هرو هح نور وا هدنل آ ام

 . یدرولوا نوک اما یاس: ىدرول ۱ تا را

 هللاربخ نسح ه یدر وقح ود تانا ییدر و كدام فیدر

 . یدروسرود بودا اعا یفیدلوا فقاو « هقافا یرکسع » یدنفا

 : هاشاب نایلس اش شور 2

 ». نولو هرزوا ردح « هک اد نقاص

 یک یی یاس ۶ ۱ یدراو ید ر ها
 نامل « اتاد ؟ ابیدریلپ هلوا . یدرلشمهمهب هلا بالج كرءدنا هلاما

 . یدقج اشو ود نوش وروک هرک وصتعاسش ترد ا رس اما

 هک راد هملخ « هدیواک یثراق هنیزو كناثاپ وع نیسح اهد
 وا ردق هللوا تعاس جاقر هد ها مالسالا خش ۰ یدرلشم مشهل وس

 هدنولح هلا یدنفا هللاربخ نسخ مه . یدرارویولو هدتیمضو

 . یدروبروطوا هدنرلشاب فا یناک كناشاپ فیدر ۰ یدرللکد
 . ىد رلي هلشالک | قلردقو ى اانا یر نهملسهجهرذ ی هلثسم

 هن کید ییا لوا ن اتفا دس ها ناو
 : یدنمار دشوواص زرسلاوج ییدنفا هالاربخ . ید وسل
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 هى اعم رک ری . م رەديا نامأت یتیدلوا مهعلاطم ر

 هعایا یدنفا دعس . یدر دشدک كرهید . ردراکرد صزح هدندرس

 ۱ یایلس . یدروسدا اقا یتکیدسا باجما كەتك . یدشمقلق
 یلآ كنمدنفا هللاربخ . یدشمقلاق كروس یرارت یهدنل آ هداشا
 ردق هنسومق هط وا یاشاپ نامیلس مالسالاخّس . یدشمهتسیا كعء وا

Moنکراقیچ یرظاب هر بناکم :  eیدتفا  

 یر قوا ینسهقرا

 ۱ روس قاره تلا . رملغوا اشا راواك رمنپ ندرسع

 زکیئوط حرفم یزکلکوک

 . یدشع وا ینلا كمالسالاخبش رارکت اشپ ناماس ۰ یدید

 . یدشمالشابهیامانیا هنراقج هلواقفومهد ( ملخ ) « نکراقیج ندوق

 ماشق ۱ یدشمالاق ی هش هنغیدلیا ا هدلا كمال. الا خش

 ندکمهل وس ا و ف هدنسلاب اغا ییوع نسح یرزوا

 ۲۳ ۱ فاش کا ع ہن اھلد , یدشهر و رارق هکمهمنکح

 یناشا هاش ع ی ىد رک نسب اش تدر هنسلا

 ۳۳ و قى هدنسرکتتسا شاطارق
 ۶ و ندزک ( شاطاق). یدشعا دغو ینکجهرونوک قرهلا
 ا را قرلا هل نداشاب نامنلس ۶ یناک شا ادوش راد
 هد كاساب نامیلش . یدعلا تالل هلوا .نداشاب فیدر

 ین-*مش كن رظاب e بتاکم . یدقو یربخ ننک

 را نیاشاب ناس ندنکیدنکع ندکعا, توعد

 © اداس . .یدععود هه یرک تودیا عادو ء نیاداشم هم هلی ولی
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 هنعا وق كل رکن رس ییدزفا درس < یدشلا و رک شا

 كسا شاب « نک رونوشود یخ اوا لضن ندنشاب . ید ص در

 قویخ هنس لزا وا کتیا دغا ۰ فا تکی

 ۰ یدرویدک تسار هنساقرآ یر رب نوه یراشیا . یدشعوس

 4و داح شاطکسشد نس زارف ماشق | : ید هرزوا قاب ا

 شاظاق . یدتسهلر ن م اا نا ۱ یار رم اف
 . یدا هداروا اشا فیدر . یدشلوک و هف رط ناف هم کت

 اشان نامیلتس . یدروتلکی یاشاب نامنلس .یدفط قاب ءههتقفح
 یار اط ناف واست لیا و . یدشلرفرم لو یا
 .یدرویلزوسبوقآ یرضودهننامل اشاپجفئالرق .یدرویسآیراک زور

 ی راکدشوروک هن هلمالسالاحیش كناشاب نامیلس اشاپ فیدر

 یثغیدلو لصا ییدنفا هاربخ نسح هاا نامیلس .یدروسداقا

 رویش وروک قرهشادایصیف ندنرلکدنیکج ندرابکهروک .یدشمروص
 : اشا نامللس ۰ یدرا

 یخ ند راتحاصم فرش . رده رش تاذ ر نداملع لعا

 ی هلا شناد بایرا هلیو < کما راکنا هبه < قدلوا ا

 ؟ رول بورود هنس وا

 بوالکا یغیدلوا یتیفوقو ههل سه . اح مامروص 3

 ۱ ۱ در ونک

 هل | و یسوغود هک ی دراردبا دارا رلهزیجو . همش هل اک |

 مودم اوزرس ید E < زمشلاق هب اکر هليرلتقلا اا لصل رد

 . قدنمهلوا یقالم هسراترضح یدتفا اهاد لس ناسکس هسقو
 كندنفا هالاربخ . یدشعالمحلیوق یرازوک كناشاپ فیدر



 ۳ لا

 ۱۱ ۱ او م يترا شاكا یا رس اکا نامل
 11 ۰ E *1وا لئاز هسراو یددر كاشاب ناس للا

 ندنف رط لالح كناشاب فیدر ردق هب هربت ک ا ا

 ا هلماد ۳1 شعارح « رلتوس ييدما و

 «یدشمامالسو تعاسر بوش وقهربص یدرا زا كیاشاب نامنلس نوک سا

 هب همربشک هلو ی رظان هلاع بتاکم « هحقدلو هل سو بوشود تصرف
 هتسلاب اش نوع ناسح رکبع رس هرک وص نده ۶ هديدشمشاواص
 . یدقوآ یتبنما هباشاپ نامیلس الاح اشا یوعنسح ۰ یدروییروتوک

 ۱ غ یکتا شل نیت نتهلوا تها كيسو

 LS یكی ام اا فإدر . 0 اف ییرل

 هب وسآاپ بوش ولو هدنناعلاشاب یاشقا هه . یدرماس هلوا .۰دیولامجا

 عناق هنر اکحهدا هدافتسا نداشاب نامیلس . یدقج هارا نغا ردق

 باغ یشر اذ هسرزالوا ء یدرلقح هل | هقاسا e هسرولوا ۱

  شمشوروک ههلبااشابنامنللس « اشابیوع نیسح . یدرلقجایالوا شعا

 کیا هلا اشاب فیدر هلم . یدریا باص شاوا ا زو هد و

 زا لک تلوسم هر N رمس ندو 3 یدّمحالوا شااف امار

 .یدردنادریداشاب فیدر . یدریایهدنا راکنا هحینشاقص ۰ یدقو

 ازآ یراق وط ندنل وق ۰ یدر ولوا هاش اپ نامىس هسر ولوا هر هد هحیش

 یک سن دشت اب هن اهل اشا هدهم9د 9 هتفح شب

 لس ۰ یدر ومش هلکب یراس واح هد ر هدنمتشر یه اخاحاس كىاشا

 هت رلیدنک ۰ یديهد رل هر هدف ل قامال س هددكنا شا یا

 ۰ یدروفا



 حس ۷# دن

 .یدشمقبح اشابناماس هحدرا. .یدشمارحص هغو اشاب فیدر
 لوب كرەيىد ء زرو ا :٠ یدراو یرازبخ یاس كرا-ش و واحع

 ثیاسا یوع نیسح رکسع رس هد راد و ود دص ج یدرلر و رتسوک

 ینغیدل وا هدم رح كناشاپ یوع نیسح . یدرویاکب كب نیطصم یروایرس

 هاقاییبهزوا هدنشاب نمو دص شواجر یلزو قالبا . یدشمهلبوس
 هننواص رفاسم یاشاب ناملس هبا اشا فیدر رواب رس . یدروللاباح

 هلود هلراهءعرف ندرءهرحم یلسفق . یدروبقاب هزک د نولاص . یدشلآ

 كنسهماج ( ترص ) . یدروبنودوک یمسق هناشوطو ییارس هجیغاب
 بو القاص یاحیه اشا ناملس .یدراو یسهرظنیمای نران هدقازوا

 تلخ لا ناذر ترف یک رکعر و
 سا رم لاتسح . اا قاذا كر هشیروک مورح بولو

 ندقما غوا هشت ناکزا ودرا <: یدلکد ندرلربشم رلک هاش

 بور دلاق هدهلحرب یک ینیدنوط ندنساه یراربشم هن .یدرا ریثب کج

 کاک رس یشدرد كوص كلنوك جو نوا . یدو روت

 «لیا مورو ولودان | .بوريشا یرااو هلراشرف قوج ندلوبناتسا |

 ی وک كنا ضا ييدسا قوس هدعاق نکرورود بورود . یدشمواص

 هدنسشزاق رمآ رب ییتردق هلو اماب ناملس هتشيا . یدروشا یزو
 یأرلرمدا ثحم ندروما مطعم یک یلخ كاخ زر زعلادع قرالحأ

 ین وع ناسح ءهسل وا هدنامز یعایاب ؟یدبا یم زا یدکج هل وس

 تعضو یرژوا قایا هدهسقج . یدزاماقیح هل هنروضح كناشاع
 هد ېه ماشقا و «هکو بلاح . یدزامابای ٹر یریغ ندکما ان قرالآ

 ییدتاتبنما بوتءوک یک اشاپ فیدر رکسع رس .یدقجهیلوا هلوا

 .یدشمهمننکع ندقمالل و ردق هغایا كناش(ناملسینادناموق رب یهنرالوم

۳۷ 



 دو هر تست

 یرظا ی بتاکم ء هسرولوا كج هلن وشود . یدلکد یش زا

 ۰ شا ها زا هداکلب . یدا یر هسلبدا راختفا هنر « نوجا

 یش ر . یدشمروطوا هنک وا هرخ اشا فیدر یسر اروش راد

 . یدرویمهالقاص ینغلنغلاد بون وروک یلهجلوشود . یدرویمهل وس
 ۱۳ ۱ 0 ا يقل عرزوأ و دسهفاب تا ء اتاپ ایل
 «روینوشودینکج هلوا.یدشمر و رارق هیامشالوب هشياهلا لوا هرک رب
 تبقفوم زکلای هدراذشت هلو ًاتاذ . یدرویمریتک هنلقع یکجهنود

 قرهمالباسح ینسیرک یتسیرایا هدزار . یدنعر و هدناف كع وود
 . یغامو هربت نرو وا یفرط تلا . یدمزال كامرتسوک قلناغاینآ
 .یدردک بوازوا ندقرهلحا بولوزوح كرهنهود هعدکح یک

 زاکزور نیربس ندراماب قبحآ . یدنشمرارق هبیا ندییا راوص
 لبلوهننا یشوواح هدر اشاب ناملس هلا اش فیدر ۰ یدروی هل
 شاپ رکسع رس « هسندهن . یدراروجا یموهق ییدربتک كدحا
 هئولاص هدنتقو هدلاح یدل ینکجهک كنرایدنک . یدشمهغروک
 کلب ۰ یدرویمر و تیمهااشاپ ناماس . یدشعاروادیلک اسما هدکلک

 قوغصوقاحیصكیابح <« اشا فیدر . یدروید « ردلوغشم هدمرح

 یوع نیسح « نوجما ینیدناط هلرلهنس ینداط هدكنسکیا ندنرافرط

 ندنتمظعورک نالشالک | ۰ یدرولویسط ینسهلک هنولاص كناشاپ

 ناملسندهحک كليا « رکسع رس نایمهلبرا و هننایوللثم ناخ زی زملادبع
 نالواآ . یدلکد قو تح . یدرومهتسیا قلوا زوک زو هلبااشاپ
 یعریای ینلو كن همر دتا تهرح 0 بونازق یدامعا هر ومأم

 «یدریلی ه هلکب تقادص و تعاطاند ودام <« قوفام نامزواهتشبآ ؟ یدیا

 یراکدجمایرلءوهق . یدک رک قلواهلبوب یناجما كنهییرت یرکسع



 نده ز | نت

 .«یدراشم:شیاییسس كم د كياشأ یلوء نیسح ندنشید نولاص « نامز

 ..یدروسروصینفیدلوالرامک هدرجا ندنرارواب رکسعرس-نالب+الک |
 م یدشمالشاب هک )همش اب ناملس . یدشمهسمولوک اشاپ فیدر

 ,یدهما غیلبن یوعد یصوصخ كركر هتسیدنک اشاپ فیدر
 .یدمزال قتلوا ینامولعم ندنرایدنک كناشاب یوع ناسح هدلاح وش
 قرءر دشارا بوروصیرا رفاسم یاس داص کاش 6 نکیا هلن وب لاح

 . یدرویتسیا كعرکوا یبراقدلوا رامک
 :؟ یدشم ر دصابیمهقافی رظاب هب رکسع تتاکم اشا فیدر « هسقو 7

 هنووا یناشاپ نامیلس « هدیدقو یربخ ندکحش رب كرکسع رس
 .هنک هرو كناشاپناماس . یدرارویتسیا كمروشودیهغازوط بو زن

 هعو د یر هدر یدر و راج یلق . یدشمشود یی دروف

 :«هسدا « هاوا . یدشلوا رالک | ینغیدلو هه كەشيدناو وقروق

 ناح هکمشوروک هلهالسالاخش هدیدشء وا هننزوس كسب اروشراد
 لقا وقود یر هوا هد هللا یدنفا هللاربخ نسح ماللسالاخش ؟ یدشعا

 اروش راد : یدراو یخد لدع دهاش . یدرلشعا ثح ندرلهلئسم

 شاب ىع نسح « یدشع ولو هدیرلنای ردق هام ندشاب ی اکشاب

 هدر هلسس ثانی ون هدنشید نولاص . ىد هر ه یرحا ا

 لا ندقرایالشاخ هه یزود ر بودبا ردکت ی رارواب هلراشو واج

 هشابینلقع اشاب لاملس ؟ یدرلقجاپاب هه یدمش . یدرومرود بور و
 درک یدا یلرکفنج .یدقو یساکذ قج هلی | هناس .یدشمالب وط

 .یدشمر و رارقهاعای عفاوا هقشابهسفو یربخ ندیشر كرکسعرس
 لوالایذاح 4 ] حابص یسترا : یدراو رادسلمکم هدللا < ایهلوا

 ,یراناحتما هر رح بتکم [ ۱۲۹۱ سیام ۱۵ «یسترا 4.2 ۳
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 یکی دالک کما توعد هراناحتما FEY دف رس ۰ یدرا و»

 هدریدقن و . یدکجهرویقیچ ندنجما كشيا بولیریص كره هل وس
 <« هسشمهتسیا قمر دشناق زوس هارا ودیا كلرو نم اما فیدر

 شا بیاق ینهجوت كناشاب یلوع نح كرهشود كحوک نوتبسپ

 قرهلوا ازا لا کیا هداشاب نوع نیسح هتشيا . یدقج هلوا

 .یدروبقاب ترسیرازوک < یدشع اچ ی_راشاق . یدرویرک «یرجا
 ناسح . ىدراشملا تعضو بوق هغایآ اا ناملس هلا اشا فر در

 . یدشعا تراشا یرلامروطوا هللا یر ابو یتدج اش 1 یوع

 ینتیعضو كرکسعرساشاب ناملس < اما یدشهروطوا اشا فیدر

 ههش کش اباشاب یلوع ناسح ۰ یدشلاق هدقاآ ًادصق نوجا قمالک ۲
 :یدش تريح هنسامرودهدقایآ كناشاب نامیلس  یدشمالک اب كره

 تل لا اشاب نامیلس . یدشمرتسوک ر هيد . اشا روطوا
 نامىلس ںوقاب هبا شاب فیدرآ اشا نوع نیسح . یدشمشلبا هاب

 كعد ؟ لصا : یدشع رف ییزوک لوص ندهمر دا سح هاش

 نیر یتزوک ییا هلوصا ندهمنا یللب |2۸ فیدر . یدرویتسیا

 ۸م رتسه کیا رس . یدرویرو یاوج . ردهدنل و : یدشماق

 بتاکم . یدرویلک هنشیا قملیخا هریندر هیاشاب نامیلس . ۳

 ینبوطوق هشا اشاب یوع نسح . یدروقاب نا یرظان هب رکسع

 ۰ : كرهروس هنکوا

 هحرک ۱ ؟ كسرياقصهللواههن .عاجه ؟ كسمریاللوق ها --

 .یدشعد . لواتحار . كسهدموا مج هدارو هدقهسرلیاص هل ما

 .یدروبء ال وقهبفتااشاب نامیاس.یدد اه دن ر یل ر یتاقناح كنس راشاق < طظ

 زوس هلس هسرویلس . یدلمتح هدیمهملی كناشاب یوع نیسح ینو



 ا

 رس ۰ یدنشع ولو هدفلکت بوروس ینسوطوق ها « هد نوسلوا

 ندنغلیشابکیب اشاب نامیلس . یدروبجاط یی یناشاپ نامیلس ؛ رکسع
 .هقرفرهشکی اشابیوع نیسح نامز وا . یدیا هدهیرح بتکم یر
 ناز یدک ووا هلک رس نیک فا یک
 روناط اشا نامیلس . یدشمر دتا عیفد هجرد رب یناشاب نامىلس

 بتکمهدنسهنس ( ۱۲۸۰ ) هدنکو ص « شاوامزالم « شا یلبناک
 .سردهدامز كو . یددلک هلا یا هجا وخ تکو هضایر هب هرب رح

 ۱  یدعلا یس و اولرم ال بول یر

 ورک و و دانگ کا فد ترد كناشاب یوع نح ۱

 . هدهربص هدارا ۰ یدرونولو عج دن یرکسع به را

 . كنو . یدقو یراتصوصخ « نکل . یدشمشالشراق هلرکسع رس

 تەجاص هطسو كناشا فیدر اشاب یوع یسح « هکیدنوجما
 . نامیلس ت یدراوقمرح ا یوعنسح كناشا ناملس ا
 ۱ و رو طنا فدا یرکف ددحتم . یدعنک اشا

 فیدر . یدشُما رکشت هرکسعرساشاب نامیلس . یدرویلس لزوکرب
 .نیسح . یدرویقاب هاشا یوع یسح كرهلوک ندنتلا ىت اشا

 : یدشمروص اقا نامیلس اش ینوع
 :< ییدلگح یدک قوح نکا هدراکددوادح زا ؟ لصت -

 ؟ ردشلوا رامد زکغیدارا بو هلزوا یز مراموا

 .ردشملعارب تاب داع رکسعبتاکمهدنرانامزرلاشاب دعساواضر
 . رونلوا دای هللارکش ماد یراتلود تم

 ..یراشاپ تسوا لصا . ردشماوا هلاها هلط « مراقروق



 ا شام

 كمک مه ؟ شملقار یمهحقا هدهتنزخ.؟ هکهسید رزکهب ؟ یمراو-

 ؟ ربخ هن ندناشامم لخادتم ؟ رروک یهرکسع بتاکم یزوک
 . یدروبتسیا كنا كبرحت یاشاب نامیلس اشاب نوع نیسح

 ا هراقلرسلوت نشه ود هدهروا كنرظاب سرد هرکس تاک

 5 یکو ناق م ندکیج . یدشمتیشیا نداشا فیدر ینفیدلوا"

 ۶ یکم ریو تصرف ک٤ لوس یرایدنک « یراراماد فیعضا
 a ندندرا یدردیا تر افکا تموم

 ا یا یر نيالا تط ول هداشا ناملس سەپ
 ۱۳ و بلا ۶ تاف رم ىيا هجو هلتتمآ كلاش
 هدصوصخ سه نوجا كمهتسيا تطورشمو تیرح هک و یدیا

 ندقدل ,دشب راق قلالقع زار هشیا . یدیا هدنمکح هدومقلوا طرقم

 . یدرولوا شمالاق هلئسم هرکوص
 هاب ود یرکف ک هدنقح ران هتسیا یساسا نوناقهدكناشاب ینوع نیسح

 ینهانک هتنرلکدتا دق بوس هدایزالا < یدهسلک ندنلا . ید

 یجابتحا هن رایدنک « هکیدنوپایه . یدربنارواد ناقص هدکمرو

 كمسشلرب هلراطرفم ردق هبهجندیا علخ یناخ زی زملادبع . یدراو
 هلوا لصل « 1۹/۳ ناک دا بوي ا . یدنا یرادفرط

 هرلنانلوب ( طق ز یسهبرح هلرلنالواجنک . یدرریلی یو کجە ورو
 A ییدلک ندک رو هدنلاوحا تکلغ بودا ثح نده

 زو شب بوروار نام زوا . یدا یفاک كمهلوس ارس تار یا

 قملیجا زستقو هداشاپ ناملسهروک هرکسعرمس . یدیا ریلی ههلکید كيم
 شللق رودو هدلاح ینیدلوا هدنساللخ كاروس « هارلکحبح نهتسیا
 .یدرر و داتیافک قمالایوا بواشقوازا .یدرویم زکی هنسراقتسف ماش



 بس ۲۳ دس

 ینکیدهتسیا قملیجا هنسیدنک هل رکسع رس ۰ یدرویصوص اشاب نایلس
 ر یدشمرک هارا اشا فیدر . یدشمالاف یسهشیدنا . یدشمالک |

 . رارولقص ند کت تم فا شک هفتم ساب نالس دا

 ناتسراغلب . رلزدما تح هاب ندنتالکشم رضاح لاح امناد هزکلوق
 زلک یشرب ندلآ . رونوقود هنیراتبحو تربغ هدایز ینایصع كسرهو
 : وار و ؟ هسقوخ

 :یدشم رو باوجكرهدامب بوقاب هاشا فیدر اشا ین وع نیسح

 ن هری سلا . شم j یر نده ندیرللا ؟ كم دە بس

 کا فک مرءدا یادناموق هقرف قو یزبت ندیو

 مهدبا الا ینکلرف هدنوس

 لئاز باح . یدشلا تراسچ ندنهجوت لرکسع رس اشاپ ناملس
 : یدشعد كرهیمهدیا طض 9 اا

 یایساعاضورعم دحربع نم . رافوف ندشاب قلاب « نهدنفا

 رس یبهازا كرات زو انوک سب هدلوسناتسا « هکر دندنتهج لوش
 . رولوا هلسو هحالصا ید ی رلشیا دح

 كمع دە كنرظا سرد هم رکسع بتاکم < اشاب یوع نسح

 كناشاپناماس بولبحا بر فضح .یدشمالک | لزوک .یکیدهتسیا
 نایلس ینطا . یدرو ما نح یکیدک كننامژ یمالک | يارق
 .یدر وز رک یر هیدن یرالا کر ها و

 : یدنماشابای هدصقم هربندرب

 مد ۳ هسشل وا قلزرسلو هداوساتسا . ید وا

 یدنک زب . زما بتر تلوئسم هرذ هز ندا د7

 هماقج نوا قعاوق هزر وک یار وا هتفیا رفا .یمشا



 و 498 مس

 ینیدلواراش قوج كج هل دیاهدافتسا هدنس «اشابناهلس مه ؟ ایلدلک

 هک ك دس رولیب ۰ هلیوس قیچآ . كسرينفاص بونیکج نده . مرالک |
 ؟ یعرولوا ینچیالقاص ندابب كدالوا . مریلیاص زکردپ

 . مرولس تیطوبم ۂیجو یتنارکش ضرع هرترضخ اشا
 ا - ردملعا ءنضدنفا هدایز ندزکلوقتالکشم یهدلاوحا

 . مراقروق ندکعا اطخ ؟ رولیهلوا راستجا هننایب هعلاطم لصن
 ؟ثسلکد یدالوا كنطوو نس ؟عاح یعزوس هدو . هللا هللا

 هدوک اک | ۰ /هلیر یخد یناکش كکیدلميالک | كنس كنالکسشم

 هسه وسه هیتلارفیدعا . روشالیالوق كما لسون هرباد نسحتسم

 . رولوا شوب

 یسارحا هدلومناتسا مدقا ندناحالصا یرکسعو یلام « هلو
 . م ولدهع هتفادص هرلساسا ضب مکیدریتک تعاق هغيدلوا ندهمزال

 ` : كره هلزود ینسف بودشاق ینشاب اشاب فیدر

 یراترضح اشاپ رکسعرس ولتلود . مردار « اشا ناملس
 هزکسورتسوک تارنما .راودما یدهدعاسم هتشيا .راریروب هدارا

 هلدش ااا فیدر . یدشملبسک یصرق بق اشاب ناماس

 بور دیلی قرهلورعودندرب ینیدروطوا . یورو تاكا

 : یدشجحا

 یراترضح اشاپ ا < هسرون ولوا بهاد اکو . ال یث

 هقشساب « زکیلرت .راقبح یمهحش زیکیدتا لامعتسا ءوس یراهجوب

 ۴ هدکهوشود ولرد

 ( علخ ) كس ظا سرد هه رکنیسع یت اکم ء اشاب یوع یسح

 . یدشمهمکیع هدقمالک | یننیدلوا شمر دراص نهذ هجا هنسهلثلسم



 بس 2۲ 6 بس

 هللا فیدر . یدرویدا ماست ینقح یهدقماملیحا تكاشاب ناملس

 یدلکدیالوق یثنهتسیا قىلاي .یدراشم را دشدق ص لیخ یزفحادا

 .یذلکد یالوف هللد . یدراو كعا بیاق نونوبسو هدایز ندقعارف

 كمردناندنتح كرهدیاریج بوتوط ندنسهش یهاشداب هج و صوق

 تکلع < یک ادا تجف ۶ و یدیا ی داک كاره یدرارو هتسیا

 یکح ( تلع یاد قراوزوا تابع دا لا نت
 یبوک ردقهب هحشربتک هلو بوردناق « هلس یتاذرب یلذوفن نالیراقج
 1 یدربلاق هرطق هدایرد اشا نامیلس هدنناب اشاب تحدم . یدشمالتاح

 « هک ۰ یدیاه ۳ یدرتایاص یرظاب سرد كتکمر تام

 اشاپ نامیلس . یدنوسلپ هلي وشود قمراقبح امروواققلشقر ندندو

 یک کیدل هلد نا و ر ندقدساس هر صوب هتحا صم

 یونس قاماشفآوا اا قرع نحل .یدنجهلوا جوک ا ,دافتا
 اشا نامنلس . یدشع وشود یغجهلوا تحت كنهمر دش هلردق و

 قفاوم ینا ولو د بولاق هجزکلاب هاب شا 1 هلا

 بوشالک آ «یدازوا نوزواقرهلآ هنسشراق ناشاب نامیلس .یدرولو
 هداروا رمدک هب هير کت عا كن . یدیا جا اتم که ش لک د

 نیا هست ۲" هس رح 2 وا ا ها کاش

 ۳ هتناعلاشاب قص قص كناشاپ نامیاس ۰ یدنمهلوا یئرب ییببط

 .رایدبا هدنجاتحا قغلوب یلطابتحا . یدردیا باج یتقد رظن هداکلپ
 ندا نالو عويس . یدراو ینرورض قمقبح هب هب روا نزنک.آ

 نسح . یدرلیدا توعد رش بولوا راد ندنعوقو . یدزاکر یخ

 : یدشمر دشک د ینتح املا بولا اشاب نوع
 0 زکسر د ا مردیا وزرا كما تدرایز ین هی رج تک نت



 ۱ س 2۲ تس

 هنزوب كناشاب نامیلس كرهید ؟ كەسهلبا شيتفتر بولک نوک ی ناه
 نداکوت بوسه یتسفن كرهدرکو ج یربص « اشا نامیلس . یدشقاب

 یسکوک قره سش تحار : یدهایک شملیتروق ندنل | لون ربغآ رب ۱

 و ترش یاشاارکصرس هدینیدنک اتاق. یدشمردنهکوروک
 شو باوج هل وس یدشع وشود یبهعا توعد هت راتاحتما

 O و ن 5 چاق ر هسرار روی وزرا یرلترضح اشاب

 . رارالق فرشم هلبراتلود روضح یتکم هدتعاسرب یناه

 . یدشمامالو انعمكجءهربو هتسهمشنک د هربندر كثحاشاب فور

 . یدروفاب هاش ینوع نیسح "بوجا یرازوک . یدشمشالتیلا
 : یدشمر دلاق شاب كرهلوک هلتعالم رکسعرس

 مدوناص ؟ یلکدیدرد نوا كسيامنرای . رولوا جک . قو

 ؟یع دلینالشاب هرلناحتما . مربلک یرزوا هلکوا نراب . ردسترا هع

 هدراظتناهب «اویدح فِ مشت ندای .رولپدا ماود هدزک هاس ی

 ۱ . مرلیا زای یراهدعاسم هنماع ولو

 هک مههلبوس نشپ . نوسلیدیا انتعاهبلط قاب . زریلک تلا
 مرولی هحرک . مدیا لمح اک | هو م هتسیا كمروک روصقر

 هدعامز ۰ ردراشعواو هدفارسا لح ندهرکسع ٌهرادا ژفالسا
 . نوسلدبا تبنما همکجههمرتسوک اضر هنعطق هحقا ندزکناصخ
 فلکم هلقمراقح هزو ینغیدرتاب كل . شلوا ردشیار ؟ اا

 . زروولو

 . یدشمقلاق و هلدوح و موقروق اشا یلوعناسح

 وسلاپ . یدراشلاق هدنرورض قمقلاق هدرلاشاب ناملسو فیدر



 تس 2۲۷ تس

  یدرویلک یراسش نادا ,نیدحنم یددقاقوا زا < یتووا

 : یدشمروتوک هتللا ینلا غاص اشا ینوع نیسح

 . قدیو وا هدیدلوا لمن . نوسر و یتقحتسم هللا یاه

 کد شی یخدن شوخ . رد زکسشمهمنا ماعطزس ( حیح ) یحاص
 .یدرویقابهنک وا اشا نامیلس .یدشمامراقبح سساشاب فیدر.یدشعد

 : یدشمرشاح هلسس كید رکعت

 . ك یامصم

 قجر ویق . یدشمرک یروایرس كناشاب نوع نیسح «یرجا

 هنیغآ وق بوریو مالس . یدباتاذ یلقیشیقاب یلنورب چوق « یلقس
 ۰ فا و

 : اشا نوع نیسح

 .نوسروق ءرفوص هیادوا یتاشآ .هلیوس هیللوب هنيا . لغوا -
 ET ندقدقبح روایرس . یدشعد « مرتسیا كع كع هل رلاشاب

ARرولا تمسانم كمر دیو قوحرر بوروطوا یدمش <« . 

 ینیدصایهشوک یلهمهلشيا كرهید .رولیدارضاح هرفوصهدردق هنامزوا

 شوواجرب جند . یدشع هاتروا یتسهسک نوتوت نارود هدنرزوا
 ۰ یدراو یوو سف ل یدشمهلشتا یرافوح دا رهلک

 نیسح .یدشعا روم هکعكرهلکروایرس . یدرلشعا یرای یرلقوبح
 اشا ناماس . یدرارویرو هدنسهقرا اشاب فیدو هدک وا اشا ینوع

 هب هط وا دنا تلا .یدشلاف هه یرک نداشاب فیدر هلبرابتعا ی

 لقایا کیا نوا .یدشل رس یز, هرفوصر كوي »روا . یدراشغا

 شوواچییا .یدشلونوق ینیسر كوبب هنیرزوا هلمکسارب ریناباق ریلیچآ
 عراب كع .یدرلکجهدبا تمدخ هدکع .یدرروسرود ناود هدقایا



 لب 0۷ دیش

 یترلهوهق هدقجاروا رلاشاب ناماس و فیدر . یدشمهمروس تعاس

 یابینیاق هتفح شب دل کیم رش ۲ یدراکچهدیک یترا . یدراشمحا

 ۰ .یدراو یسهنشل كياشاب ینوع ناس یدرولک هدو

 : یدشعا رارکت قرەاشقوا ی رص 6 نک راقبح

 نقاص ای ون وا یشدلوا ررقم قم مهلک هب هیب رح هدشب تعاسنراپ

 هدنعاسوا r ۹ مرتسیا تا کلا لا تاس ر هر کا

 . الرا هاير ندتکم

 كن هاخلحاس قریالمالس هلتمرح یناشاب قوعنیسح اشابنامیلس
 ۱ ٩ هند اش نادر .نیدشمقخ ندنسوق نفاهزکد

 نامیلس .یدرارویشادل صف بوشوروک رایش رب هلووکسع رس هدنجا وق

 تک رح هجدیم اشا فیدر . یدشمالحرف یلق نالبقص كنائا

 .یدروم دباققح یراکد شوروک هدنقح ماخ هلبااشاب تک رم .یدشقا

 رله هبا اشا نامیلس « نامز ییدلک هبتکم حایص اشاب نسح « اقا
Na3  

 . یدقحهلوا ا وص نداد تعاس كحاص هسةجهلوا ه

 ناملس كرهلک هبهتفچ شب بولیرا نداشاب ینوع نیسح اشاپ فیدر
 نوار هدنسوق هاخیلحاس . ر رغ را تو | هتغاسا فناشا
 شب كرەدروبوك یرلوص هایس یرلکروک . یدرویرود كب ینطصم
 - نایلس[ "# اپ تفیدر . یدشنلتحا ناهتلعناس ینامل باب هتفح

 : یدشادلصمف هنعالوق كاشاب

 هلاخا كجهدیا ددرتو هبش ؟:كسع ون « ردارب لصا
 ید یراترضح تا کیم هک ك سرروک هتشیا ؟ یک دلوا فداص»

 . راردرکف ۽ ھه هلمر
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o REسم  

 ۰ را لر انا 6 اما

 اها .نایلس + یدشااد هم ووپ بوک 4 ا 01 فید
 ناب اب هدب راک ر د 6 هل راک ن هل مد هدنراقحا یارس هحاب هلود ۱

 راکزورر قلیا یزو زکد . یدقلک ارق هحک . یدرویقاب هرارانف

 راقیشیا زستوق هدراوا کهدنرافرط لومناتسا . یدرویلاد ی
 نداروا اشا فیدر . یدرلرویشانا هشاط اق هتفح شب . یدراو

 . یدمح هقح هه رح تثکم ند همر ۱۳ اشاب ناهلس . یدتجهب را

 یراکدتا روصت ۰ یدراشماشونوق یثر هدايز هر اروشراد

 - ابق . یدرارویرود ندنلاد یک رلرویع بو وا ینتماخو كیا

 E یدشمشاس هلحاس جفئالرق هتفح شب . یدرلشک هش اط

 اشاپ ناملس . یدشمالتا هیهرق لوا ندنرظان هبرکسع بتاکم « اشاپ
 .شاطکشب ۰ یدراشمورو ردق ههداح هجرار . یدشمقبح هدرا "

 ثیاسا ناملس اشا فیدر . یدروشالودیرهرود هطض هدنسهداح

 : قرهقص یا

 . مرهللد رلتقفوم ندقح بانج . قدالرایصا ههللا -

 ۱ 0 زکلاب پای هدنسانروا قاقوس اشاپ ناملس . یدشلرا

 یر ندنفلمالس هع دوو نداق کا J یاس

 هوب . یدلکد رابش یالوق هلد . راهش رک هرلدهمآ رغا قوح

 . یدشمالشاب براک اد هرزوا كمر ود ندا یهاشداب كلهنس

 ناماس 6 راهطبض ناروذ هدنتلاا الن ون اف نابالل و هدب اشا هم 7

 3 هب هدنتفو 7 كن هجرك یدرویلک ۳13 راسو اک جوقروق هب اشا 1

 هب یحوروس را هدبولوا تاروهظ . یدلباق قلو رک راب هد هب و هبارا 1
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 یاب ردو هبهسرح « هسفو . یدکجمدبا :رکشت هنعلاط هسراتسار

 ر هدنشاب هشوک نااص هژدلس . یدقجانالتاف هسرورض كمورو

 یلناقیلد رب قینریب یشاب یتسوا < یلهالک هک ۰ یدروییرود یوروس
 وض ود هه یحوروس اب ناملس ۰ یدرویدب یا ر ريق . یدبا
 ینحلق . یدزس«مش ۹ یرتشم كدنمدرد . یدشمورو

 ۱۳۱ ۲ ص تام نک ورشود هتسیدنک اره وروس هدراواط
 ناطیاض هنسیشراق هدنامزینیداموا هللاهتشیا . یدشءالراپوط هجنوروک
 ۱ : یدتمراهح یوعهر یک

 هیاشاپ ناملس یرک راب ريق فیض كرهید . ماشاپ روي

 ربق هللا یجوروس هدنفیشیا راف اشاپ ناملس . یدشمکح یرغود

 . یداوبح هجرتلاح ر رک راب 1 دلم رفت نور ین رک راب

 هل . یدنمهروتک دوخایو رروتوک ای ردق هنتکم هیرح یناشا
 ردد ارکش هتفادل و « لکد هنغیدموا هسادکمورو نایاب ؟ یدقجه اب

 راکتعانق یجوروس . یدشمالشاب کمشیرک هغلرازاب هلا یحوروس

 ۳۲ رادف تكل ر نوجا ینیدلوا هک > یدمدآ
 . یدشمالت | هرکراب ندهمر و باوجاشاپ ناملس . یدروتسیا ترجا
 كن رظا هرکبع بنام OS اخ

 « 4 یدراو یشورو ناوحر ر . یدروبجوا یلاثم لی هدتلا
 . یدنه ولو ناویح قوناحو كب هنغایآ ولئدوب هدرلالواط یهدبتکم

 شع الزود وط كركر اب رق سیاس هالک هک ۾ یدشلوا نونعاشا ناملس

 تو اشا ناملس . یدرویدربکس هرص یا قره الاقاب ندنعور وق

 هحیقص ا کوا 6 ندا قمراو هتکمندهمرمک

 یدروماکنهزوا



 تس 2۳۱ تست

 بونووا تعاس یار هدفا . یلفو ا

 رکسعرس قرقلاق ندنک را هرک وصندک دریدنهلکیدیتسافق نالورو
 . یدرکسعر رس اشا یوعنسح . یدقج هال رماح هتشتش كماشاب

Aیدلک د ند راناساط لکوک و رطاخ قرهقاب هغلتسود هدرلشیا . 

 هامام!رغوا هنضارتغاو دق كرکسعرس یشراق هلاحایه اشا ناملس
 هبرحهدهففد ید نوا . یدقمج ه ال رضاح یاسا قرهشالاح بوقاب

 . یدشلوا بارخآ شمس یجوروس . یدراشلک هنک وا کٹ

 ندقرواد ر چی یدک ند
 بورو یکلیکیا لبح اشاب ناماس ۰ یدرویر و بول آ قولوص

 4مالاتس رام و لک وا وق . یدشمردلاص هرلن هود ص

 قلکارف . یدقو ادص سس د هجو ۰ یدرالاشمرود

 . یدووشروک رلراف شمابصق یلبتف اسال هدنسیرایا ككرارودیروق
 ا ندرانهو دص , یدبا هداق تسوا یسهطوا كياشاب

 كشوواح یو طباض ی ون هدرودیروق . یدشمرم هتسهطوا قرهقح

 ندن رایتربحع همزبح هل راسس قایا نایادربقاطهدن رزوا راهتحینیدشالود

 7 ۱ یدروبلشالک |
 هوقوا بواق یبرزوک . یدشعای هنغات هجم رغود اشا ناملس

 نلحابص . یدقو یلاح كجهوشود . یدوعرو . یدشمراو

 ۰۰.۰ یدرو هتسیا قعایوا هلیسوروت قلاق

 یحدرد كنلوالایذامح_یسهنس ۱۲۹۳ : حایص یسترا ۰

 یاس اشا ناملس نا یک واس قفش [ سام ٩۰ ] یک ی

 ءالص ندابص ینذوم هیرح بتکم . یدشلک هلورفود هدنرزوا

 تو ش . یدا تاد ر رادنند اشا نایاس . یدرویر و مالس



 حس ۱6۷۲ ج

 قرهلوود هدنجا قالاي . یدشمهل روک ینیدقار هماضقیب و ندزاع
 در هقفع نون , یدرولکید یتسادص نا كاننذوم نتکم
 جک TE یارفا ء خوا . یدروف وا رل هر ص نزح قرهشوج

 بودبا ربثأت هنر و یشرب هدننابح هاا ناملس نالوا اولربم هدنشاپ
 لتاط ندرلهرحم نارود قیحا ندقاحییص . یدشمایصراص ین ونعم

 یسس نزح ن هلکیا كنَذّوم ندفرط ¢. یدروسا اص ر

 I نزلود یلق كنيرظا هرکسع بتاکم ۰ یدرویلیا

 . یدرولوا یک قجهالغا . یدشمروا

 هل | تسدآ قرهّملاق قندی رلقا اب هللط هح راز و ا هج وق

 2 و وقت زاد هدام تکه هددرک وص  ىدراقجەشوق
 مظع یيدتسيا قعاب ( كنىرلرظا ) كىر ۰ یدراقج هشاللبشراق

 ااا ۲۱ یسه كرانوا هتشيا . یدقو یربخ ندشیا ییرطخو

 هیس بو الرضاح نوجا یراماراب نابرق . یدا یرلیزوق

 هودرا قرهلوا طباض نرای هسلکد نوکوب . یدراشلداق هنا
 نوجا كمر دشا هراب هب وب اه یارس وس 4 راهجالبدبعاد

 هنلبصحم وک رو بوصاب e هدناحما كره شارب هل رله طض

 ١ ىلا هتژوموا نک اب یرکسع اشاب ناماس . یدرلقجاقیج
 ييدا تسدنآ 6 ۳ ييدسا ماود هنس زاع حابص مظتنم

 اهد كياشاب لاملس ¢ لاحو . E ا ینکل هلا

 و 3 ضش و e هنعایا و ا نا یر ما ندا كرت

 هدنجما رات یرظا سرد هب کنم بناکم ۹ یدرویرتک تودیا



 سو تس

 یدزلوا یلکهرو هتفوت نالواا و E ىدشمراشاییرازوک . ید

 هنرزوا ید نداشته رک كناشاب نایاس یللبسب « ام

 : هتنرب ما , یدشلک رب کیش

 او مرا اب ا بجا APE ن « لعوا یداه

 ره لاقاب هنتمدخ هدننعم تكیاشاب یری دهس چ وا . یدد . قان

 ینتسدا ككرهک ود وص هنبرالا هله ربا یحابص كسرکت ید
 كناشاب ؟ یدشلوا هب هلو هب اسا ناماس یيدسا م.دراب هنس هه هل هزاب

 سرد اره هاب ود 6 1 . یدراو قل هعشاب هدیرزوا

 رارکت ء اشاب ناماس ۰ یدرزویلکب یا یحنکیآ ینجهلا ندنرظات
 یرظا هب رکسع بتاکم . یدک بوقح ر صا . یدشمر و لو

 ندرارود روقز ید ال رضاعک هتک ەدى را تسدنا هند
 تل ۱۱ ازاد قلا تسدپآ : عمو ول رای قایا یشالت ك: هلط

 ندنسهطوا هداشاب نالا یدرارویدک هنندحسم سک هشاب

 .یدرویدک هدحسم افر E نياق لوق . یدشمقح

 نشاوروک یدانآ هدلاع یرلکدبد . ردشاع هدایز نوجما كب تعفروع
 تفر اشابناماس .یدقو ینیدلریا نددحسم یراتقو زام . یدلکد |

 : یدشم رعاح هاب نور

e:نوسولو هدکلرب هدڭكي یرد « زکلک همادوا هحیک ون  

 هح رگشع كا تعفر .یدید. . ردر رقم نمهراشدسا راد هئاص وصخ مهم

 هح عود ۲ یاب ناماس 3 یدلرا ندا ڭكىاشا ناملس كره رب و مالاس

 ی هتل اک رار د هدنحا نط .یدشمتک هعماح

 یدشعا توعد اردک یظفح دما یالا ارم ] ینطباض هلخاد

 : نامز یدلک كب یظفح

۲۸ 
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 تلل ی تب

 یراه رشت یرلترضح اشا O . مردار كب یظفح

 یح هب هبللط هروک کا ۰ رل رابد قعروم شف یتکم . رددوعوم

 هكلمر دنک تعاس ییارت . مزسوشوا هدایز ن ۰ زکسرر و نهزود

 رس ولنلود . مرهدیا اجر یزکمر دنایوا ی هدیرد تعاس . مرتسیلا

 هفراع . ردررقم تاک هدیراهدار شب تعاس یرات رضحاشاب ركع

 .زکسروایب ینکیدنکم زال قم یهالعا ندن رس هت دلا ,تحاحه فیرعل

 . یدروسزود هدقایا هدنسادوا كناشاپ ناملس « كب یظفح یدد
 حاص هننراهناخسرد بوقیح ندندحسم بتکم هباط .یدشمامروطوا
 .یدرویروطوا هدنرزوایغانای اشابناماس . یدراشملنکح هنسهرکاذم

 : یدروص ك یظفح . یدشمراقبح ینتکاح

 ۰ مرناص ۰ یدرولوا وا هسالس

 هدراناحتما هدرارروس شیتف یتکم . مردار مرتم تللا

 یس ەق اص ناڪتما او واقع یرلدصم ¢ یرولوا قماع ولو رضاح

 یا من ۰ رانوسهمهتسیا فلو هدرلناحتما مائوط .ردکرک هسلوا

 ؟ یعزعا اضتقا مالا تار قرمر دلوع هدلایحا ید
 : لک یطمح یالا ربه هبلخاد

 تعا . ماشاپ لوا  رتسم هنغجهلوا ارجاایفرح ك ایت

 ۰ مرر داوا ترک O0 دیری

 . زا . یدشمهیوس ینکحهیلیوس کب یظفح اشاپ ناماس . یدید
 یناط قران اب لوا قایا ر ۰ یدقو تاملعت یحمر و هح همای قوحو

 ١ بور و مالاس كب ى ەح یدرونسیا كمردسک یسووا حایص 2

 .بوربغاحیب رب صا . یدشلاق زکلای اشا ناماس. یدشمقبح ندهطوا
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 .م یدر وی ولون یلطاتتحا . یدشمهل وس یس هل ر دنایوا هد ردتعاس اکؤا

 .نوک زونه . یدمو یرازوک قرهنازوا هنیرزوا یاس رارکت
 یدرلشهالسا کمک راهارآ ندنسهداح هرح . یدرومعود .

 .یراقدربدنایوا ندوقوا یناشاپ نابلس یرظان هبرکسع بتاکم
 هس رح كياساپ ینوع نیسح ام ۲ یدروک یدرد تعاس" نام

 .هجک « اشپ ینوع نیسح . یدکعد شلاق یثرب زا هنسهلک هنیتکم
 .نیسح . یدشمهل وس قکح هک هدش تام حایص 6 هب ا شاب ناماس

 .یدید راندبا تاش ییاسحیتعاس ینج هلو رضاح هدر ر اما یلوع

 تاب هدلحم ییدر و زوس قلطم هدتعاس یبدید . یدزامرشاش هقفد

 هرو هنکید هلب وس ینکح هک هدشب تعاس : یدرمشنلاح کما دوحو

 .یدشلوا هلبوا هدهنب . یدزمهیریو لاعحا هنسهمریک هقیقد چوا یشپ
 .هبلط . یدشعروا یهورو ور هدنتکم « هلاق هققد ییا هشر

 یدشعل | هماظتنا , یدشل ردولو رضاح لوا هققد نوا ٠ هربص یا

 هنشدته كیاشاب رکی ر هدننادنم شک تاک 1 یدراشلا تعضو

 .یدرارویلکب هدنشید وقراملعم هللااشاب ناماس ۰ یدراقج هل وا ضرع

 درو ط نکلا ۳ ييدسا دعو هدنسهاخاحاس اشاب یوع نیسح

 :یلق كناشاپ نابلس . یدقو راهسک هقشاب ندنروایرس هدنسهقرآ
 .هراسشیا كوو قوح « قترا 1 ىدا هدا ناھ . یدرو راج ۱

 .هللا الکو یداص ذوفنو هدزوک . یدروینولو هرزوا یت ریدشیراق
 .نوجما لارنج رب هدنسهبر اول « یدرولوا شعرو هژوموا زوموا

 ؟ یدمشش لتقفوم زا < و :
 یدنیاح یراق . یدشمرک هلته هتکم شاپ رسم نا .

 .هنناتسودهدراشیا یرکسع . یدقو یلوص یغناص كناشاپ ینوع نیسح



 زا

 هل رکع رس هرک قو .:یدرازوللس هلقافتا راطباضینفج هبلوا بووک
 هدعاق بولوا ندنراهنر هدنسارا زوک هلشاق.« رانالوئوط کس زو

 مالس نوت الاریص هنسوق هس رح اشا یلوع نیسح . یدرلشم دبا قوس.

 : نکرک ندنسارا كرلطباض نارود
  -«یدشمهع دراشاداقرا : هسلدب . یدشعد . راشادلو ابح ص

 هدهدنشابی اب .یدرویرو ندنبیرک مدآ کیا RE ءاشاب ناماس

 . یدشمرب 1م اشا یوع نیسح . یدراو كيقطصم روایرسآ

 : هنفاکت كما تحارتسا نوقبح یراقو

 تلا یرلشاب یراتسوا ^ )روک ینمرادالوا هلط هرث ر
 رده هژرونالتاق هکمرک سکوک هراتقشم وب نوجا رانا به . ردوبا

 كناشابناماس ۰ یدهلروک هد ؟ نعرلتا راناوط فص هدنادیم « وا
 ۱۳ اس مات یوع نل. یدروبلوک یا كننرازوک
 . یدرویلیوس رلیش قجهاشقوا ی راس ترع

 . یدقو ندیا كاردا بونالک | هتشاب ندنرظان سرد یی دصقم
 E ام یجنحوا اشاب ۳ ۹ یکی اب ؟یدراکح هل ندهر

 شهر زر ناز و كنك هم 1۳ یر نک هب هس و ر ندنکل

 و ی کم هعفد رب قم ا . یدرولوا هنس ر . یدلکد

 ۵2 2 ال ارگ و تا ننن نهیلط
 ۱۱۱ روا هحارتسا زآ ء افیج یرافو

 ناکی ناکی ههلط . زامهولو هدراناحتما کلب . زکسرولم ینفیدلوا"

 هل زکتمه .مدلوا نون هطارو ط.ض مکیدروک ی کسرایاونس نیک الات

 . مرر دلس هللا میمعل هدءب یراروصف مکیدروک . روشن ناطباض ا
 كن رظاب سرد . یدشمالشاب هامقح یراقو ندراناو دص . یدیدآ
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 ..نیسح ورود ی یساقرا شاپ ناملس . یدرویلب یتسادوا

 هدنسارا ناطباض رکید هلکب یظفح ال ؛یروایرس كناشاب ینوع

 .نالشالک | ۰ هر ندر ا هل راد وا . یددلاق

 . یدیا شا صا ینساملیقار زکلاب ها اعا ناماس رکسعرس
 كتکلع كنبرلکجهشوروک هلا اش نوع ناسح اشا ناملس

 تعا مراي و هسقحالوا هب ۲ یدرویلی ینکجنهدبا قلعت هنلاشتسا

 . یدقجهلیولو شل رو رارق یمطق وئوک یبا . یدقجالوا هدنجا
 هتسادوا كناشاب ناملس ندقرهنادربیت راهتحش همهشود اسان یوع نیسح

 . هدقایآ اشاب ناملس . یدشمروط وا رب وا هصام . ۳9 ۱

 .بوریشبش یزو رکسعرس . یدیا یدج تیعضو . یدروییرود
 . هب هثحایمهسدهت ندهرنو لصن هلا اشا ناماس . یدشمالشاپ کم وشود

 .. یدنههدیآ ثحم ند ( علخ ( ا لند 8 یدک هشیرک

 .ەكلزىستىقفوم ا كلزسلوصا . یدراو یزا یلو ر تشه

 .هتمردشیقص قجحمز | یناشاب ناماس «اشاب رکسعرس . یدرینلتاه

 «) علخ ( هارد تک ا بولو ىنلو ر تلا « یدشمر و رارف

 . هدر یدک هدهطوا هج وق تیام . یدکجهدیا ساب هتسهلتسم

 .:یافوا# سال ناملس

 عید وقف و باش كج هلکح .یدقو یرلدهاش همشاب ندهللا

 رس « هلس هشا اشفا یرانهلیشوروک كرەدبا كلدمان اشا ناملس

 ی :یدالوق قو تج هام ندع كشیا نوا یکی

 ادم راربعا ندمغیدالشاخ كردي ردکت لزوک رب بودیا شیتفآ
 یربغ اشا ناملس . یدرلیهید . ردبا ارتفا نوجما كنا هدشعا
 -هیاشاب ناماس یه تصرف 6 هک, د را یندرد هر

1 



 دن ۵ شب

 «یرظان سرد هبرکسع بناکم . یدقجایالشاب هاشبقبج لزوک كي
 نایین رت بکم كرهدما هدافتسا ندندامبا هبهسورب كناشا ینوعنیسح
 ناکرا .یدشمردنا ا کیا یهیرح . یدشمرتک هنتسوا ل

 هدهي رح . یدشمر دتا لوف ندیرزوا هنس ترد ی رافنص هم رح

 هینامع تادا هللا همسر هدف 6 باس 4 تگ نالیر د وقوا

 لا ۰ یدشع | هرلیدادعاو شمر دلاق رهمروک موزا هن راسرد

 .یدضالو یراج وا بیا مالغاصو یلتوق ردقوب ید هسهتسيا اشا یوع-

 : یدشدقح كريد هد راق 0 یاثا ناماس ۰

 ۱ لا قهر مما  تسوا ثلا یتکم هب
 ؟ مدیا یعرر دباب یو < مدیا ولوت : كسشمر دنا 0

 ۳ د شیرک هشیاو هدكدل تصرف یگ وسع نس

 ینئیدارا هاب نوجاكمشیرک ههرکاذم هلرکسعرس اشا ناملس

 ۰ یدروسرو تیمیمصر هدنلاح كيااب یوع نسح . یدرولک |

 < جا « ءا . یدرویلیشالک | کیدا ربج یندنک نوجما كمهلوک
 ۱ ترتآ ال كلف «هدرابدآ هرزرا قلا لعيد
 : یدر و باوج قرارازق اشاب لاهلس . یدرویشلاح

 ضرع ییسهلدا « یدهنئوو هدماقم یخد یرلترضح اشا

 هیرح نونف بتکم هلزک هيلع ته یدمش . مدنا ردبا عانقا هلبا

 .ردشملسهلدما قیفوت هنیراماضورپ هسبل هییرح بناکمو ( ریسنس )۰
 .یدروبلو یلقح ییاوح درو كىاشاب ناملس اشا یو ناہسح

 :قرهباح یراشاق .یدروتسیاقع ولو یل هرادا نوجماقمریدشیزف یخ
 هل وا ساق ءرالاپوروا زر .مردیا فسا هزکیراطخ و «ن هتشلا

 ؟ راو یمیموزل كقسطت هرالایوروا یزهدنک . زیمرولیآ



 بس ۳۵ تس

 دیا دیلقت هرلولابوروآ یزانعتعو تاداع « هسلا . مدنفا ّ

 هزمتلباق ناصقن « هک .ز یم وو ندرانآ ًاترطف نکل . کد ن
 میلست یسهیضقزکج هیمهدبا افتقا هنلیصح كلسمكرانا هدرلیروم مکح

 یس هک ردقوش . مرولسهید . ردهاف هرلنا یساکذ كقلخ . روللوا

 . رولیروک یروصف كتموکح هد وشتو
 نوع نیسح «یسهمهلوس زوس هلنارج هدنروضح كناشاب ناملس

 هسفو . یدراویجاتحا « د ا . یدشمتص یاحكياشام

 قبح ۰ یدلکدندراربشم كج هده وس زوسقردلا هنسشراق یاولرمم ر

 ِ یدررب و دارعوا بوعوق ندبروضح قرارمعاب هد

 هبرکسع بتاکم ًاتاذ . یدروپکید هلتوکس كرەلك ندقماغلا
 . یدشمر و تصرف هماشاب یوع ناسح قرهامراو هنفرف هدیرظاب

AREیدلکد هدنموکح روصق . یدشعا ثحم ندیروصق  

 هنساب شیا یاوذ ۳ اشا میدن دوم . یدا ی كهاشداب

 ینوع نیسح . یدروینهکو روس هموروچوا تكلم نوجما ییدربتک
 : یدید ادصق اس

 شتر ایه یکم .كسرو ولو هدرلهظحالم لا هس 3

 . رولوا قلزسانعمر كلدا هسیاقم یدادعتسا كقلخ هلبالیزعت

 نوکی ند وطو یضایر نوجا مازلا!یرکسع رس اشاب ناهلس

 : دا قعآ نیاوران " ندنک ک یالتخا كرءر و ناوج

 یللا و ره یونس هحنحوم لوادح ینمادلات ۶ اقا

 ندنسهنس یتلا ناسقط هروک همونوطو . ردیا باجشا یحارخا طباض

 یج هلکمزال قاراقیح درک اش یللازو يبا نده رح نونفبتکم ارابتعا

 هروک ەبەنس جوا . رولوا یرلتلود مواعمید ندیدوجوم رالودج



 ۳ ۰ او تک

 یهللط هضم ا دف هنکج هیمهدبا باعتسا درک اش یللا زویدب بنک
 یامالغاب هساسا عضو ندیدمش هدننمض یساشنا كنه اد یفاک هناعتسا

 + نونلوا ماتخ نرف ردق هنسهنس یل انا 2۹

 .یدشلوا عناق هنغيدناج بولک كتص رفییدهلکب اشاب ینوعناسح

 رس .یدرونوشود ییهرکو ص هنس چوا اشاپناملس . یدبا نامز مان

 یدایعا هننراکجهربک کا یتسهنس ( ٩۳ ) یراقدنلو هلرکسع

 / ۳ یمهملس بوت هلک | كیاشاب ناملس ینو . یدقو

 كتکلم یمالوبه ناخ زر زعلادبع ناطاس قرهلمای تاحالصا هدهرادا

 6 كح هک ندشیا شيا ندقوح « هسرولوا كجه دا عفد ندنشاب

 ۱ یدکحهلک نونود .ES اهدر هدناقح ندلا

 ؟یعرولاق قاب تلودرمردقهنسهنس یتا | ناسقط ماه . مناجم

 ز زعلادبع هتشيا . ریشه وق یرازوسیج هلک هیرادص كناشاپ دو هنن

 هرازوک تماخو و ضارقنا متاع هدالود لاوحا ء یولجحم هبسور ناخ
 ۱۱ ا لآ قاط ندفرطت هد نسا رور وطایراح

 ۱ . كسروروط رشارعوا هللا یاروصت قمراقبح

 نالوا یرادفرط بالقنا لترارح « اپ ینوع ناسح رکسعرس
 نوشروق هلا اشا نامملس . یدشمروا هن رض قدالوموا هاشاب نامیلس

 . یدشمالشاب هیاعاللاص هنفرط یکیا یرک یرلبا یک رلراکش شقلاج
 .یدشمها نظ هدجيهیکج هدیشیارلزوس هلبوب ندنغآ كرکسعرس
 : یدر و باوج قرهلس |

 1 مد نم هلکب یرودص كمالک و ندزکیزغآ ك زیپ رب
 یدا دعتسا كلاحو نامز یفو كتماخو زککیدید ی



۳ ۹0 E 

 هحش و زک هسر روس دا . رونلو یفاک ینوق  زکماقمو دعایسم

 . زما هجو هزعرزوا همیخو
 ؛ رولک م ندلا . ردار | كسراپاب ه

 . یدشهرود هدنستراق هل رکسع رس كره ورابا ےدا ر اشاب ناعلس

 بولساپ هغاجو هغو كنکل# یرپنو تضص یک اا نوع نا

 هدنسیشراف یرظان سرد هیرکسع بناکم لرکسع ر نالاص ( نوار
 [ ترام ] هسرشآ كاا ناملس یسایودسوعوا الا رک
 ردم هراهن یا هلو ماا ك
 یبدتسیا هدنا ییدلد ینسودرا ياع هجوق صوق ؟ یدنمهلوا

 هموروح و اكتکلع « اشا ینوع نمسح نالوارداق هام ر دلاص هبهطق
 روتف هدقلو ینسهراح « هدیدرولبوس ینغیدلوا هدکع هکو روس

 : یرظا هب راک بتاکم ۰ یدروییتک

 نمدنفا ؟ یعدعا عاخ رک هلمتفو ینسهحیلارق ایایسا

 ندرلبلحنلق یلبو یلحالس یلا یک راز یخد ران | ؟ یعرنعالرطاخ
 هداینانسا « اشا نال نالیشالک آ [*] 1 یدید « راردیگکد

 یفدكامز ۰ یدشلوا رادهقالع ندنه هللا یرالالتخا ( تست

 هدایناسا . یدرویدبا نوکت هدایناسا یراهئداح یسایس ندیا بلج
 . یدرویمهلدا ر رق شیاسا كرها سنسأت ماظتناو ماظن ولرد رب

 « نکیا_هدوراس یرلطباض لوبنایسا هد ۱۸۳۱ سوتسغا ۱۲ ["]

 هليا ( زووم ) یسهدزوک . رلشمریدتبا نایصع یدارفا رلطباض اجوک
 نواق ( ۱۸۱۲ ) ۰ ( نیسیرق ) هحیلارق ناناباق هنسهیفیص یهد ( انارغ )

 شمهتسیا كمهیوس یو ای اشاب ناملس . ردراشمریدتبا لوبق ینسیساسا
 ه هسنارف ندنایصع یهدنفرط یه كنابناپسا هدنسهنس ( ۱۸۰۸ ) دوخایو

 . ردشتا دصق ی ( لبازیا ) هچیلارق نالاق روبحم هیاجتلا



 ا

 یرظا هب رکسع بتاکم . یدشمر دیوشود یاشا ینوع اشا ناعلس

 هل وا یرالالتخا ناسا . یدروسولو رک شک اب تا

 ۰ یدشمهمتس رای هال وق 8 ییدسا نام كىاشاب ناملس

 ولندو مایکل وا اع . یدرویدک نوت هلکوروس یر ندرلهئس

 هتک رح هنلع رلساپاپ هدايناسا ؟ یدیمرینای هاي یراتکرح لالتخا
 ۱ ترخ هوس ید مداد توا ۰

 . یدراو راورف مظع هر و هدر یدراروشسیا راهحاوخ

 ی اا 7 راکروت ء اما یدشع ا هاتر وا اشاب ناملس

 . یدشمهمهل وس لەك اح هر هع دولا

 : یدراو باوج كرهلوک رکسعرس
 عانفا یرلزس ولردرب . مدلیوس یخ و كحنمد ن هتشيا

 ك هداروب رک اطخ ؟ ر یم رل هناوا ساق نالابوروآ ر . مدیا

 . رار شاضوا یر ند (۱۸۳۹ ) هدعقاو رانا . روروک كوي
 قمار « کز کسرلب ونا ءاما . نمروتوک راکنا هدینیداوا یلبقام

 ( ونارهس ) سنوفلا یحنکیا نوا بولیدا هداعا قللارق مدقم هنس

 . [*] ردشمهلا تام یاذ مان
 . شابو ناح هدسرپ کد هددامجا و زکلوت اس ربع ور

 . ردبا ىلج تیقفوم تبلا هرک وص ندقدنلوا منع بولیشلاح هلا

 نبسح ۰. یدرولیوس ناب قیجا یرظان سرد هب رکسع بتاکم
 1 یدروم دیا فیلکت كمر دنا ندتخت یهاشداب ندب عود 6 هماشا» نوع

 هدب راروصت (علخ ) اشاپ ناملس . یدروبما دیما یتردقو رکسعرس

 یرکسع هلیتفص یسیر هئارحا ۶وق ( ۰.۵ ۲۲۹۱ ) (۱۸۷ ) [*]
 . ردقحهلوا وئارمس لاشرام نالوا شلدیا نییعت روناتکید



 بس 2۳ بس

 زوس نولنکح یربع . یدروشاواص کت هب یرلبا ند ر کسا

 هب یرلبا هلج ص نوا ش قرهقار هدهقرا یرلاریص قحهاغرصق

 ناشر یدصهلوا لاق هدكمعا تعحر ب یدرلشمراو

 هدییدتسلا كناشاب ینوع نیسح . یدشمالاق یرلهراح همشاب

 . یدیا و

 نلسد اشا ناملس و : یداکد قو هدرلزهج ییدسا قا ص

 یەت رامان امع ۱ . یدروسهوو هنسب تب یمهحرا: اولربم

 تدما لزوک ر هنڌ اتمو توق كرەرو هقرا ؟ یدرویدا داسا

 ناماس . یدنمهدک یریشآ هچرد وب « هسالوا راساسا کجا ۱
 ینعامد بوو دنالو نیاکوک كماشاب تو ناسح « ا كیاشاب

 رل س ىجا هی ارب هدكي اشا ن ناماس و : یدشمالاحروخ

 هنسهل دا بولیباي هلرکسع كننشيا ( عاخ ) ندیضود ۰ یدرویمهلبوس

 رکسع ودنا «راشابا :تحدم اک ولاا  یدروموتسو قارادفرط

 تا اشاب تحدم . یدشعا اعا ینغیدلوا یرادفرط قمامر دشیراق

 هنیربخ كنساباپ كلتحر . یدیا شمهلوس هلو هتناسح یدنکا
 نیسح ؟ ای یدشههمشهلزوس بودا قاشا ها اشاب نوع نیس

 ین راقادود قرهقاب هاشاب نایلس , یدشلک تنانم داد هاشاپ نوع"
 ۱ 1 یدشه و

 N لئاعع ۰ كسرليوس یک" زملم قالخا « مناحا س

 دننارس یدنک .قو جرب كهاشداپ هدرارواط ؟ یدلاق یقالخا

 َ هل رلن و . کس مهسا f هلاق ینغیدلوا راطباض یکیدرر دشت

 « اشابناملس . یدشقاب هننزود كناشاپ ناملس « كرهید ؟ یمرولب کا
 زوس هللدش . یدرویدیآ دانسا زاس ندالکو ینغلقوزو قالخا



 ی قمر یر

 بودک هنشوخ كناشابیوع ناسح رک درب یوق . یدرولیوس

 : یدرویدا ماود اشاپ ناملس . یدروسردنرآ سما

 ید هدالران رووا رس هما لرد یرلارو داش

 . رولو لوصحو دوجو هلثسموب هللا یشابکسب چوا کیا هد مه . ردلباق
 . مرلبا راستجا هضرع ینغیدملوا یرک د هماظعا هبنروا

 یراشابکی كکیدیدوا یدمش ء اما كسرروس شوخ « یا
 ی رلود نک هنسدارفاوناطباضرو اطهدرلن | بوت هرک وا یناطباض رار واط

 . رک رانامز رفاو ردق هب همش رب دوس

 ۱ قدس 32 یتکم هس رح 6 زن ق 9

 هتحلصم هلبرواط . کد شا ضرع ود هرو ا هرلر و اط

 و ا اخ
 . یدشایجا بوویب یرازوک كوجوك كناشاپ ینوع نیسح

 هدرادعو طق بو هلوس یدج اشاب ناماس . یدشمرشاش ندننربح

 بناکم « کیا نوکو <« را نود . یدنس باچا م یدرویولو

 ر هلو « هدلاح ییدرتک هساع قاشا, فیدر هلا یرظا هرکسع
 یسشاکی رواط جقرب نوط نالو هدلوبناتسا هدنجما نوک کیا
 .كناشاپ ناماس هسقو ؟ یدبا یعالوق راداقوا كمليبهشالک | هلا

 اشاب نامبلس اولربم « لاح وش . یدداو یعاالکشت ضعب هجیلزک
 و ام . یدروباوا كعد یدشمشتقلاق هدههاع اي شیاهنشاپ ۳11

 : یدروص هد رز قرهقلاق 1 هصام اشاب

 یا لک هنگ ااا راشانکیوا دین
 هزکتاودتاذنکل ۰ مدیا نایت ندیدمشی رامسا كرا | س

 رارواطنانلوت هدهلشدق شاط یەم عود اهدو .مرر و تانیماتییاطق



 ۱50 زد ۱ ۳

 رولاط یهدنفرظ لزتناتنا ندا كن رشت هام ینرا و
 هردشمر E دادعتسا کا تمدخ هدصقم یخد یر ند ۳

 .یدروبقابهنمرزوک كناشاپ ناملس هلتقد اشاپ ینوعیسح رکسع رس
 كلوبناتسا هحفیقح كناشاب ناملس ۰ یدرویمهلو زوس كجههللوس

 . یدروللشالک. ید | لا قرالاص قادوم لاد هنسشوک ترد

 ققحم و . یدکعد ۱ رلامز كج ها د بودیا هشردب

 : اشاب ناماس . یدرولوا ثبع كعوشود قرارود هرکص ندنانیمأت
 ندهمریدتنالوق یدصقموضع یا «هکراومطرشرب الا

 دادنتساهرکص ندماخ . مرهتسیا كم وسینفل زسناکما مەم هتکرح

 هاشداب زکلوق مه . زالق یمانعم كلوخد هکلتوشا هسردیا ماود
 ینذخا یدنس تقادص ههرادا تطورشم اف ندناذ قعهلوا

 ۲2 ووو الرقاق ها واس نا را یا
 ر هچولتسانم هزملاح « ماده و دیک یرابا هنر وا

 رلیش رب هلوب اقلطمو . شرتعم هدن ینفیدلوا مزال ( نویسوتیتسنوق )
 ۱ . زرابای

 .مرهدناهدهعردیشیاو هلدانتسا ه ینادمصتیانعنوعهدزکلوق تی

 ندا اضتقا یساملیشالک | بولیشیروک ۰ یدراشمصوص هدیسیکیا

 نیسح ۰ یدربلم هلماص شمس شملوا هلئسم . یدشمالاق تهج رم

 ینحابا شاپ ناملس . یدنا هدنحا حعتو تربح الاح اشاب نوع

 هد (۱۸۸۸) تک و یدشمالراصات كره بول وا 0 یا

 ندا ناصع یشراق « ( تهازبلا ) یمهحبلارق اایسا [ ۰ ۵ ۱۲۷۵ ]

 .یدزوبم دمو کی ور لاما :یادناموف یا د
 چوانوا قرهولو هدرلکامزالم « شمشیّت ندننکلبناک یالا هج ۹
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 ۱ لس

 . یدبا هدرلب رایا كب یزوک ء ا یدژع اياد هنس هر او د

 اشاب یدشر دم هجوف مظعاردص هتشيا . یدنوسالوا نده

 ٩ یدبا یلکد یما اشاپ دما یلیربهبق یرظان هیرحم ء همش ندمالآ
 ۰ یدیا یسمولتزاحا هسردم هلس تحدم

 (> ۱۲۸۰ ) یفیدالشاب هکلملعم هدهییرح بتکم اشاپ ناملس

 ناغزق ) یک ینارقا بوردزک افق هدهتس چ وا نوا یربادنخرات

 .یدشمشیلاح ههجزسنارف . یدشماعاي بولک ناي كرهب ( ندفرش
 لاح ع هدنجما یرارثا . یدشعا فلات رارتا راد هوحنو فرص
 ر هن یرالالتخا اساتساو هسلارف ۰ یدراو را یعوم هدر هلا

  هدنسهناخنارق( مفارص ) . یدرولا كنرواندرانالاتبا . یدشملا
 ایضلاوا یحاص راكفا روصت ) قیفوت « لاک قمان « ایض هجرلهنس

 ی واخ ۳ اهداز یاورشویصالخ رم < دک | ( موجیم كد قیفوت
 هنملع ناخ ر زءلادع ء هحقدنولو هدراهشقانم كرهشیروک هلرایدنفا
 ۳۱و اش تحدغ اك يف ن: یدظمالغاب هنشوئوط بو
 هنتیعج رایلنایع کی . یدشمامهلوا قفوم هدلاح ییدتسیا كمتک
 ندحاف یتوک هبنشراهچ یحنتلآ نوا كرخ الا میر . یدشمرک

 هنبرللقع .یدراشم4ع اتعجایهنسیدنک هدنتکرحمولعهبلط نایالشاب

 قراراصینارسندب غودكناشاب ناماس < یدراهسهتسیا ین واعم كرهلک

 تربح كرەنهركو ا ینفیدلوا شمریو رارق 6ما علخ یناخ زز علادبع
 بو هجو هدز | ر هن راشادقرا واشابتحدم اشاپ ناماس . یدراکج هدیا

 ۰ یدش رق

 هنشابیدنک . یدشمهلزوک یلکش كوص ینجهلا كننايصع هلط

 یواهیارسندامشادهاشاپ تحدم . یدشمر و رارق کا تکرح
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 ك: هللط]ینوک یحنتلا نواكرخالا مير ء یدکجءر وی رر وج بوصاب

 یرواط هعیلط یجنشپ . . یدشمشوق هبهلشق شات ظ ردینوک یناصع

 ندیدنفاتع . یدشجا یرکف ه یدنفا تن یاس یادناموق

 شيا هللا یروناط هعیلط یحنشب رکاب ۱ یدش آ اعدع و وام

 یجنکیا یالا یر هصاخ هلا یروناط هعبلط یحدرد . یدنعهتب

 یراشابکی كراروباط و . یدشمروک موزا کما هدلا هدى وواط
 ییا یدنفا | ترص ۾ رلیدبا تاوذ یهدنمسا كم مهداو اغا نافع

 هدهلتشق شاط ماشقا وا . یدا یتسود ندناجو زینع كنشاکس
 مولع ةبلط اشاپ ناملس هلراشابکس . یدشلا یترادعو قرهشولوت
 قج هشیراق تعضو . یدرلشمالشابهب هما راظتناهلکشینج ال | 2 ل

 كر هر دنا ندنتحش یهاشداب هن رلشاب اک بوقبح هه ز وا هسرول وا

 هبنش یست را كالع . یدرلکعهدیا سالحا یهدازش رب تسانم

 كم اشاپ مدب دو اشا ناماس یدشمشیراق قوت قلا روا ی

 هدناشاپ ینیس ینطصم یادناموق زکیم لوبناتسا « یماشق | یلرع

 .یدا لکد تاذ ر اف یادناموق رک يک . یدشتا توعد هنسهاخ

 یرلکدسووص یراکدجا رب . یدبا ینابحا رکج ناج كناشاپ ناملس

 بلخ هندیدنک یتادناموق نک یس, اشاب ناماس . یدرویدک یربآ

 حطم اهاد هباشاب نیسح م رس ll یدشلوا قفوم کا

 هنیراثیشت یعوصخ یلوا نوک جوا نوا یرایس ګ كنس ەم ولوب
 یدرولک یرابا ند داععا

 ییرورضوربک . یدشمنلاقهعایا هرزوا كمتک اماب نوع ناسح

 بوتوطینلآ كناشاب ناملس نالوا یغاآ هنر چ وا ندنسیدنک كردکی
 م رکب هنلقع . یدز ويدا مس اشا ناماس . یدشمقص هلا تنمیمص



 طور

 لق كنبدنفا هللاربخ مالسالاخیش ییدشوروک لوا تعاس ترد

 كشسراترضح یدنا هللاررخ نسح هتشيا : یدشلک ایژر یيدتا

 هلرکسعرس . یدشلک قباطمبودا قفاوتوققحت هنلقلبقیرلقدروم
 لتوقیایونعمكناشاب ناماس . یدراشمشالک | نوجما ( شيا یلربخ )
 . یدلکد لوهح هدهباشاب ینوع نیسح « ین رادسد هدایز ۰ یدیا

 هننالک |یناقالمهلب راترضح یدنفا مالسالاخبش قرارازق اشا نایلس
 ۱۳ کیر نداآ قم ركع رسا. یدشمالشا
 .یدکجهدن بو ورو كرهید . مدزملس فاصهبرویپس نادا هر

 .یدرویدماماودهنسهاکح قرار دناللاب بودالک | هلتیفاص اشا ناملس

 : یدشمهمودیا طض ENS اشا ع نیسح رکسع

 هد ین هیاکح E سشعادلا ییس مراقروق ً ET راک ایر نت

 هنسوق ادوا بوسد . كسشعاف لزوک هن هدنس قاب . ردشمرود وا

 نوع نیسح تيهژدبسم ¢ اشا ناملس . یدشمالشاب کمورو ییعود

 تحدم . یدا یرادفرط اسا همالسالا خش ندنفرط اشاب

 بوشالک | لوا نداشا ناملس هللا یدنفا هللاربخ نسح كناشا

 ۳ اردف « انابیوعوع ۰ یدرویملم یتیدلوا شمشالزوا
 افتک ۱ هلقلا نداشا ناماس یراق هلاتحا یه . یدرویقارب ندلا

 .یدرو القاص ندب رظا هب رکسع بناکم یرلرس ی یدروسدیا

 . راددیا هدنلاح روصت زونه . یدقو هطروع قو لوف هدهروا

 .یدرلروسدیا تاش یرلتوق یراکجهدا نامت ی رات واعم هدساحا

 : ماشا ناماس « نکراقبح ندنسوق ادوا اشا یلوع نیسح

 ۱ ا )رح هتلم هللااشتا . روتلوا کشت کترغ دس
 رارکتینسن . كسلماع ونوا ینح هلوا قیرفهدنلاح تقفوم . ردیا



 بس 24 تست

 یر واب کا رس < نیا رارع ندرودروف . یدید « مر د ربعاح ۱

 .یدرلروشو وق هلرهشولوک كب یضفخ فال | ریم هیلخاد هلکب ینطصم

 تعضو هور وک یناشاب ناماس نهی رو هدنسهقرا هلا اشا نوع ناس

 هنالرا ريم لاف فا انا اشا یوع نیسح . یدرلشل |

 . یدال كسک و نوجا كمر دتشيا ۱

 ندزمشته یهلط . قدلوا نوم هدایز ندهماحتما قاروا

 :موهدیارشنپ نخ هوا اما زکفطلت هلاشت . زور تون یا
 او اتو . یدشمالک | ی دصقم هل رکا 6 اا ناماس

 هنساقرا یرالا كياشاب یوع نیسح . یدشعا کیت كرهر و مالس "

 هلط هدفلشاط . یدروشا ندرلن هو دص شاوب شاو . یدیلعاپ

 یروای هلرکسع رس . یدراشمرود همالس بولغاب فص ناطباضو

 ندو نعود رکا رنم یدرلشمشالفازوا ندتکم بوس هثسرات |

 " تحدم . یدرویدک هنغانوق یهدنشاط ناشواط كناشاب تحدم

 .یدرویلم یتکیدتک هامشالک | هلبااشا نامیلسكناشاب ینوعنیسحاشام
 اوتف « امآ یدراشل ا هقاشا ییدنفا هالاربخ نسح مالسالا خش

 اشاب یلوع نیسح . یدرلشماماشو وا هللا یدنفا ( لبلخ ) ینیما

 یوتف یرزوا هلکوا هداشا و تحدم نکردیا شاته ینه رح بتکم

 قرهحا یهلسم بودا توعد هنعا وق ییدنفا للح هرف نما ا

 ۱ یدک تس یری رک

 یدنفا لیلخ . یدشخا عانقا یبیدنفا لیلخ هداشا تحدم « هکلپ
 كتدنفا یصولخ دجا 02 Re ضصەتسإا رتسيا

 یمربتک هنغانوقاشا تحدمییدنفا للخ ًاتاذ . یدبا ندنساحازعا
 . یدلکد یسهتشاب نددنفا یصولخ دما یناورش هد ندیآ هدهعرد

۳۹ 
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 شاط . یدشعا هدلا تبتفوم هدایز ندنغیدلوا اشا ینوعنرس>

 ا ا ا لظایراروت اطیهدنفررطلوتاتساو هلق
 تجاح هی هجا فات نح قرهلورو ىو نوزوا « نکا رو وشود

 رس . ىدشملا هنتسوا كرهدبا دهعت اشاب نامیلس یتهج وا « ندالاق

 ندهلط حلسمزویج وایهدهبرح بتکم زکلای نداشاپ نامیلسرکسع

 < نکرتسیا یث رب ندهللا . یدکجه هتسيا ین رلهملیهدا هدافتسا
 تحدم . یدشمر ویلوا لئا هراترهاظم یيدمربتک .هنلاخو لقع

 ندنیوسس قرایارحیص ندنرب لیصان ریلیب مک نامز ییدتبشیا اشاپ
 یتشب ؟ یدیا یمش زا « به وا ؟ یدکج ه هملیب د هب

 تنواع-یلعف ندرواطرب یهدلوماتسا هللا یراروناط هعبلط یحندردو

 ناک ندندرا قو قارص ییا اشاب نوع نیسح . ا

 : كرهبود کب ینطصم روای رس

 راد تا یزکدع رس باب هح رعود . مرهدک ن لر( مت

 0 ٤ بود . ریاست وا ۰ هل وس مالاس روک ینیدر و اروُس

 راجان كب ییطصم . یدسل زا ندزواب رس قرهالزومهم یا نیم

 اشاب نوع نیسح . یدشمرق یاب تا یعود EC باب

 2 ىدا هدراقو 5 1 یش هنعان وق اشا تحدم ندهمر دسهک

 گیر رس . یدشمهلوس ینغیدل وا هح کلا هدقلمالس .افا فراع

 . یدشمقح ه یرافو ندقر ه اد ربحع یرانءوب دص كرها ندا

 یراقبحا ودق موق ندهرح 1 یدرومروط وا مددنس وا ر داسا تحدم

 كرهب هل ابا ردق هتسوف | دوا یا شاپ ینوع نیسح . یدرو دیا ریس

 شوق Se یدرو ولوک یرو ۱ 0 رمس ۰ یدشمالشراق

 یسشیهندشدلکو اشا تحد. یدرولراب هلسعف وم یرازوک یزوک

NI 



 مت ات

 .هجالوقهدیاناپ نامیلساناپفوع نیسح نالشالک ۱ : یدشمالک آ
 هناك كیاشاب نامیلس i یدقحهلوا شربتک هلو بور دشداپ

 یبنما بول . یدنا یعولعم هدكیاشاب ا قاره یحعه«عا ضارتعا

 یوع یسح ؟ یدسردیا هصوت هبا شاب یوع نیسح یدنهسالوا

 .هنشاب ینایكناشا تحدم هنیرزوا ریدس كلرهدهشوهک یر جنلق اا

 .مرکوص ندک دلس یرار یهدننللا هلسهروح ضاس . یدشمروطوا
 ِ یدروب هسمولوک . یدششاب هننزو كاما تحدم

 ینسهبلط بتکم ندنآ زب . شمش نامای كب نامیلس وا
 .یدشگد . ردا دهعن جد یرارواط ی هد هلشق شاط هز وا . كد رلکب

 ۱ یعود نیک اب و ا ت 1 یدرولکید 429 د اسا تحدم

 . نرلوس اشا تحدم . یدکعد شلوا یسهدایز ندنرلکدهتسیا هسیا
 بتاکم « اشا نامیلس . یدیهدندابتعا كمهعا تبنما بولاق هژوس

 .یمهقالع هجو هلرلرواط یهدهلشق شاط . یدبا یرظان هبرکسع
 : یدقوح یامتحا قلوا قلشلک اب ر هدشیا و . یدقو

 یهدهلشق شاط . قدامایالک راز ندالیروو ملعادخ ی

 كناشا  نامیلس نالوا یرظات سرد يهدهیرح بتکم هللا دارفا
 بسا ناتاتوت ی رو نیم لعاب

 ؟ یرلترضح اشا یعدتنا باج ی رک

 .هننلا یطق دهع فیرح ؟ راز روس .هب یر تاد

 .هخرانادناموقرواطهلشق شاط رک وص ندساع ( هلفدر ) . ردشمرک
  ردق ون م4 تم زر کلقف زا دلم رولم 1 ییدل وا شا

 .یدنههر و یوف دعو هحردوا « هسلوا قحهاما اب قلطم یک

 .دامتعابوساط [*]یک مدالوایزکلوق اشاب نامیلس ء اشاح

 . رویلقاص یهیدنناط هناساغ یاشاب ناملس اشاب تحدم ۳3



 ختم ۵ ۲ اس

 هلشق شاط ندلجا و ۰ رولییاص جنك ۰ ردزسهرجت قحا . مر هديا
 هنن رایدنک 6 هسسق و . یدلوا بج وم یارختسسا ی .هدام یرلر واط

 . ردلاکر ماما

 هتشیا . ردشمک نامز قجهبدوط یا زا ۶ یر یخ اش ابا

 هد نم ر اکد نا بلج ندماش ا راو کیا راو رک هدلا

 ناسا بوهملس هکروت . رولیروک شيا یلتنما اهد هلرانا . رارولک

 ندنهجرب یراقدامالک | یەنهلبوس . راردیاماکت ینهجشرع یرادازردام
 . راراي ه رممشپا"

 : یدشعریق یرازوک قرهوط ینلاقص اشا تحدم

 هل روص لوا ادرک هر . شلو وشود ولتباصا هدهاظ

 هنیراودنکت اذلابناخ ر لا : اضرف ۰ ردنا هلارتشا هزك هعلاطم
 اب قعالک | ی درد دوخایوبور و ادناموق

 . رد رکح+ب همای

 نا .یدشمر و وو ههقهقر نکسک اشاب نوع یسح

 1 یدشمالک | هعا اشا تحدم ینکیدتا بلحج هلدصمهب یرکسع

 ۱۱ نالا اغ ها هوشود و هدییدنک
 مات یا هاشداب زن زع اطلس هسلوا ردقه « ایهلوا . یدشمروک

 ک ییدهللوس زوس چاق رب یلقانوقود هرکسع هداننا ییدلدبا علخ

 هنزو سرت یرلوکنوس ( كرادمع ) ناسراو هتفرف كنعيدلوا ه

 ندماش . یدا ییزاب هدهطیرخ یرهمروح هنک.مدیرااقرا هه یرک

 كدارفا كجهسک یرالو یارس نده دنا سام هللومناتسا كرهلک

 .یدلوا ءاشدا : هسرابدنک هسزلوا اهد ؟ یدریلیهلوا یربخ نده
 ك ەدەل-شق ا . یدریام هند « هدروے دبا سولج ننمۇملاربما یی

 کر ی 4
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 هست 9۳ تین ۱

 ..یدکج هلبدیایمأتهدافتساهج هقشاب ندن رلهبلط هب رح بتکمهللا دارفا
 ..یدشمالاق تهج كج هل دن | ددر بولو وشودو شنا قجەلياي یربع

 تحدم هدیلوا . یدراو یرلجابتحا هالا یوق نددنفا یفم رم

 هحشاو هباشاب تحدم اشا وع ناسخ یدشلآ هنسهدهع اا

 1 ۰ یدشهروص

 .ندهلئسم یه هللا و ؟یعدلرومالت هلا لیلخهرق ینیما یوتف

 . نم هل وا علخ رسا وتف « نگر ام . مزورود بودا قام ىلا هدایز

 . لملخ هر ینىما یوتف ندقوح .یدشمهسمولوک قرارازقاشا تحدم ۱

 .تحدمهدح واتعاس نیلحاص یدنفا لالخ . یدشعا عانقا ین یدنفا

 ..یدراو یوا یف را ناورش مد یدشلک هب راز یاشا

 ..مر رویوتف ردق فاشراح هربخ سصاولر«ذوروک ردق تعاس مراپ

 .بور دشالرارف هلس ینءجالیزاییوتف لصن .یدشع وده هلاخ یوتف ب ويد
 تعاسچاق رب ندکدسا ورقن ها اک ملخ ) ۰ یدراشما فا

 داره با لی بودبا ضا ارش یاوتف یدنفا لیلخ ندهمحک
 1 ندسهمشیا كەك ءاشاب تحدم 1 یدکجهدیا ماست همالسالا خش

 : یدشمادلبصف هنعالوقلرکسعرس هحشاوا یک شمر ویدا هشیدنا
 . قام تهج وا . ردشمر وا تغفوم هم دز و كم مون

 .هطقن کیا جهل هنیمأت تحت كرهللدبا هیوست دعبنم . نوسم روب

 هملقویسالجا تروص یرلترضح یدنفا دام دهعیمو یر : رولق
 .ثحابندساسا نوناق « هک . نواه طخ ندبا باجما یتارق قرەنلا
 نواه طخ . ردیقاینرت ماخ « یرگیدر, زدنما نالطت یا

 . همرزوازکلوق ردحریغنم ینتهجح هر اخ هلبا یدنفا داصویهد وسم

 .هزکتورو تیارد هلیسح قلوا رکسع یاارجا ( ملخ ) . مرولا
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 . رولیاص ندداوم یضتقه یعودوم»

 یلکشا « ایزو یزکتسانم هللا یدنفا دا هدازش

 هد حاب داع كس دنفا ؟ رولبدیا نامت هراخم هلراهطساویننق . ردلوهج

 . زربدیشیا یبراقدلوا ع ونع ندطالتخا هلجراخ هنسهحشمرارونلو

 . ردرا و زک راهطساو ندلخاد تبلا
 هنشیاكناشاپ تحدم كمر و باوج هللا وس كناشاب یوعنیسح

 یهدارا ء هدهسرومالقاص ینسهراخم هللا یدنفا دارم . یدرویلک"

 هدنسهملب كناشاپیوعناسح ۰ یدر تکی ندکمنا اشفایرلهطساو

 ۱ یدرویروک روذح"

 هدلاح یراقدلاق قباطم كرمدبا قافلا هدنملخ كباخ زب زعلادعع

 یهدنلا یدنک یرب ره . یدراروبمالیحا پودیا تیثما هنیرلربرب
 .یدروبنیکح ندکعا یللبهنک هدنسش راق قرهالقاص هنلاح را رطضا یزوق
 : یدشمهلوس هحشاوب كرهلک ندقل نصامالک | تودشیا اشا تحدم

 یتوک رازاب هتفه كج هلک هلا یرلت مضح اشاپ دجا ز س

 ز دلس هرازاپ كراکنخ یرلترضح اشاپ فیدر . قدشاو قفاوم

 یارس ردلس هدلاحوش . یدرارلیوس یتغیدلوا هدنروصت یلق هتنارس

 ۰ قحهلوا شر وہ باسما یسعالشابهشیا ندننو اه:

 ؟زکسمروام هدناهاک | هب هلتسم ینیدنفا دا ناک د هامزوا

 ۱ ۱ ضرف اها راو اهدا یول رکود تاف
 هجردوا .ردرضاح هسولج هدتعاسوش . ردرار هلمز هدازمش الا

 زنکلای . رولوا بسانم اهد تبلا ینبیعت تعاسو نوک . زدراو منم
 یدش ك هلماعم قح هلم ایهدنصوصخ تع قرهلآ ندارم یراودنک

 . ردمزلا*

 ص



 کک .8٩06 تسا

 تعاسونوک یفنقیهكنسراترضح یدنفءدام « ندنالیروی --

 حایصو هللا فیدر هدعقاو . رولیشالک | یتیدنلوت راغ ا هاا

 هک ء ردراو دناوف وش هدنلق هزدلم كراکنخ . یدشملنشهلزوس
 هنارسوش وط بولا ندهحماب هلود هلقلبالوق یبراترضح یدنفا دار
 ینج هاملغار یخو ظفاحم هدهحغاب هلود . روشالبالوق كمرتک

 قرات رح یدنفاز .لوگءزلکی ار هت هدم كلذ لع هان . 9

 یسارجا كتمبما كرەروتوك هتیارس وض وط بولا ندهحعاب هلود

 كياخ ز زعلادع قم ینمظع صا یسالجا هب ینامشع تح یاع تحنو

 هدهجهقشاب ٤ رولوا یخدلبوا .زاکد شقارب قلعم هتسهعا لقهز دلم

 ۱ . رونی هلی
 كلا ؟ یعدلوشوروک هیلفارطا هلا اشاب نامیلس راتهجو

 نر ًارظن هنسهملا هدهعرد یارجاما ؟ ردهدزک هن یراروصق

 .. هدم هسا هدنتعانف یحدا اے قغلا

EEEهصوصخ ول  Ek Elهحهداس .  

 . ردشعلآ توام أت تولیولو هده حام هددددص یواعمو تقفاوه

 داغ مارک یاقفر درک ء هسرلاق نکوق گر

 هروک کا قرهلولو هدراکفا "هلوادم هدلاح یرلقدلوا سلحلاپ

 .ردلمالاق قلامهشالک | یلزح هداممس .ردضتفمكمر و یطقرارق

 تحدم ۰ یدروموشود قرهردشیراق ینلاقص اش یوع نمسح

 نالاق هدزوس نکقو هطروع قو ل 3 اوا . یدا یلفح اش

 . یدشمشبنای یلقع هنکجهمهلبدبا شاب كيا یلەكلل وب هلبا رلروصت
 . یدشعاسا یتالغوا یثوح قرءهروا ی رالا اش تحدم

 نوع نسح . یدشعد . هجا قوح رر هسراو لهتسلا --
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 . یدرومارود هدنر . یدشلقبص یناح . یدشمقلق هعايا اشا

 : یدرویلوزرا هلا صارتحا ینسارجا كیش قجهلبای لوا تعاسرب
 یعالسالاخیش هلمظعاردص یدمیش ن .نوسلیروپ هدعاسم

 < نامیلس <« هرکو ص ندقدلا یراتقفاوم مات یخد كرلنآ . مهلو

 هده درا :زردبابیرت ینالپ بوریتک هبارآ رب یدماییرصیقو فیدر
 د رولیر و تام ولعم هن ات رمح یدنفا e زردیا رادربخ یزس

 : یدرویقابلرهدبامسبن هرکسعرس.یدشمقلاق هغایا هداشاب تحدم
 . یدشعد «مهدنسهنارصاق هعلاطم یفنجهلوا بسلا

 دل

 سیام یمور . لوالایذاح د ۱۲۵۳ ] « یتوک رازاب یستربا
 هلا یدنفا هللارخ نسح مالسالاخش اشا یلوع یسح [ ۲

 د مضعاردص قرهلآ ی یدنفا یرمخ . ینمشورو یو نوزوا

 تحدم ندننیدلوا الکو ساح . یدشمتنک هترایز كناثا یدئر

 اشاب هرکوص ندیدنیکیا رکسع رس . یدشمهلک «یلاع باب اشاب

 اشا دما ییرصق یرظان هیرح . یدتمع اا یەدنام

 شا ریدلاص راشوواح ندزودنوک هااب فیدر ینمر اروشراد هلبا
 نوع نیسح . یدشلت ریدلب یراف رشت هنسلای اشا رکسع رس هجیک
 نال ۰ یدشمردنوک «هیرح هلعل ترد هدیبرب ندنرارواپ اشاپ
 ارکصتعاسر ندک دتک هنسهاخیاحاس نرگس رم 1 یدشعارا یناشاپ

 ی یدشلک هقبح اشا فادر

 اشاب یفوع نیسح هداشاب دمحا یلیرصق یرظان هیرح ندندرآ

 هثداشاب نامیلس هدلاح ینیدسشالفای اذا ماشقا . یدشمقح هنسلا
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 هدد ر و كاش اب یلوع نیسح رکن س یدشمهلک ربخرب

 هب یا یر چوا كرواي ییدردو ۲ هنیتکم هي رح . یدلکد
 هدهیرح بتکم اشا نامیلس . ید كجهلدا هشیدنا یسهود
 .یدمزالكاک ههناخلحاس رار هلباروای زسهمش «یدناهملوا شعولو
 .یدروبلبشالک 1 ینیدلوا شعاجنمزوسییدر و كناشاب نایلس هدلاحوش
 یمردبا كلها یللبیم زا قرهلوا بیاقندقلاتروا یدیهسالوا هلبوت
 بونالاع الا یلاتروا + یو لانا هت یا و
 هدرزوا ر دس دا اشا فوغ ناسح . یدهرز وا قمرارف

 .یدرویروط وا هدنسس راق اشا ا ىر ص ٠ یدروسءدیا تحار

 . یدرویقاب هلحاس یثراق ندهرج . یدرویرود ناغلاد اشا فیدر

 ۱ هل ره سع بتاکم 6 هدیوا . یدقو نکن

 قا یرلمغآ . یدرارویناص ین راقداغوا ( هتیدنف ) ترظاب

 نوا قعاق هالک قرهنارای هیاخ زیزعلادبع اداب نامیلس . یدرویجا

 هدكنح وا « هيا شن ااشفا یغازوطیراقدروق بوشوروک هلرکسعرس

 | كج هل هل دشدحک بولوواص هحمالوق شياو .یدنوک یراقدلوا وح

 هدنماحما ا یدرلرولوا یضارندقوحکلنوک روس .یدلکد مو

 .یدرر دتا مادعا هدییحوا قم ناغزب زعلادسع . یدک یراق

 أ هدافتسا نداشاب نامیلس كراکنخ ۰ یدراو اشا نامیلس هدهبروا

 ین ا العا كب ینکیدهتسیا كرهدیا
 تایم نا را ااا ی ازور ی یا

 ؟ یدربلیهای هل یشراق هنردق و . یدکعد هدنلا ثكنیرظان هر کسع
 فادناموق اعانود « اما یدراو یساعانود [ اشاب دحا ] كنلرصیق
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 هاب فراع . یدراشمامالو تقو هالا هلا یناشاپ ( فراع )
 ۰ یدراشمهمهتسیا قحلحا هر درب

 هنتمدخ كرهربتک ندهطراسا ندشابكجوک كنائاب یوعنسح

 كرو زد بوریدلود قوبجنوزوا چوا یراکتهدخ یغوبح ینیدلا

 ¢ اشا فیدر . یدشمةح یراشید ندهطوا بو هلشتا هک ازت

 . یدشمروک یننیدشالقای هنبوب هناحلحاس كجینالرقرب هتنچ شب
 هک لاو كن یطصم یالارم یروایرس هل رکس۶ رس هدحلالرق

 .یدرویلبح هسبولیشالک | ندنراروطینیداوا یلشالتقوح كکب ینطصم

 .یدشهزوح ینسهه . یدشجا ی رغل 9 ۳1 كم یطصم دنمدرد

 هلو هک یدل ر مهم هرن رەي مک . یدنا هدنحما ر ناقیللسب

 یک درهاح قرقاب هلتقد ء اشاپ فیدر ؟ یدشع ر کس «یلای هل
 : ۰ یدشمهل وس

ae | EEندزرط ورکا ۳ رولک ك ینطصم < ردارا  

 ناسح . چا تلالد هر هدكي ۱ وا یییدل وا شالت

 ج ردنا شالت ااب دجا یلیرصق هلا اثا یوع

 یر ند راس ارگ تفت فی هدیهارکسعرتس اع .یدراشعاآ
 ۳۳ ۶ : یدتسال ن دعا كب قطصم :یدشمشااب ه هناخلحاس
 یرازوک . ید لنک زاوم صوم اشابیوعنسح.یدشلورغود ه وق

 قعالشراق یروایرس قرالبثا هنسوق هطوا . یدشعود هنغانح ناق

 تا سوک فش یشراق هرواپ هبالوا کک او : یدشمهتتسلا

 یک كج هل دهزوک عقومو ماقم تحاصمیاه « اما . یدزلا قیشبقای
 والت ا ردردرحوآ ندقرهبادربحع یراناو د م كب قیطصم . یدلکد

 . یدشلو رلکب i هدملح یناشاپ یوع ناسح « نکراقیح
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 روارص ء یدشمهمروک یلهرهح سلع ردق یماشقا و یرکسع س

 تصرفو تقو هکمهلکلیا ینراهک ود كنسوقاص بور دشوواق ینسهق
 اما یوع ناسح . یدشمام الو

 ؟ هرارس قزاب هس زک دمهلوت ینلرح وش 1 نامنیاس

 کمر وربخ یوا ًاتاذ هد كب طصم : یدرویرو وک بوش هی
 نا < كب رواب CE A هلل صا اداب ىو ناسح . یدرولک

 ینیدالثاراط ) هدیراهناغ هوهق یهدقاحو رانک هقشاب نده رح

 ینکیدتک همر كناشاب نامیلس هدبولوا نکم هدلاح ( ینیدالقاراط
 ماع هدنن رص تاو هدننسوا 1 : یدشمامهلو تصرف هک رک وا"

 : ك ییطصم . یدشماراط بوبارا یراوح تعاس چ وا

 یننج هلبروس هداراهن . نمدنفایدلوا نکمقلو یناشاب نامیلس --
 1 مردبا ترا رج هب هل ردو و نوحا 0 مدنک هغمااک |:

 راصناص هدنسشراق كناماب ینوع نیس> . یدشمر و یباوج

 یک روشووا ین كرکسع رس . یدرویرتت یک قوواط ی

 . یدرو#هلصطق بولمدالک ۱ اها كنامللس هتشيا . یدشلوا
 كنرایدنک لزوک ر هنباسح راکنخ مدا راک ایر نالیشالک ۲
 ه و اه یا رس 6 لک ی نک ٩ وا ی رل مس بو ارآ یرازغا

 ےک الف یدقو N یر قترا کا احلا قرهلوق و

 هدنتکمهبرح نوداهد « هداکلب ۰ یدردقم یقتعاح بولک هسیهدهرآ

 یدهع بودا تالدمان « اشا نامیاس ندا ع تفادص هرارق

 .یدکج هلک هفیقوت ییرکسعرستاذلابهلرازادناحالس یهدنتیعم قرەزوب
 < ها ؟ یدرلشملحا همدا ینسس رهمهوشود هدیدشاوا لصف

 هو شش ظ یدراو یلحد هدكياشاب تحدم 6 هدكف در هدو
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 اشابنامیلسكناشاب ینوع نیسح « یدراهسلوا شمهعا رارصا بودیا

 ییطصم یروای «رکسعرمس ؟ یدرولوا یعلامتحایمها لسوتهشیا ها

 ۳ كردبا تی واشا هللا کن

 . مرایوس شش كنجااب یدمش ن . رود هدارو « نس --

 . ىرلزو ك رااشاپ دجاوفیدر .یدشء ود هب یرک هم زود سر «بوسد

 .یدراروقاب هنجما كس زغ | كناش ابی وغ نیسح هد یسکیا . یدشمراراص

 « یدقحاراقبح هادم یرلهمش نو و 6 هلک ر کج همایوس دا ی اب

 ۱۳ ا فو ا كانا دحا لیرصق « اش قوع ینح
 : یدرویلوص ندنرو

 یتخحانایاد_توراو ہرل ہر كشيا . قو هدرانادبم نامیلس

 . یدشگد « كيوشود زس ترا

 بودباشال هدایز . یدرویدا هظفاح ییغللناف قوغفص اشا دما

 فیدر . یدیا اشا فیدر یسر اروش راد نەرتسوك كلكەك روا

 یروز كیاشا یلوع نسح . یدبا تاذ كلهدوا هدنناد دح شاپ

 مرکلادعقرالوا صف د یدروبشنلاح هغل وا قابا كوا هن. شی ملخ هلا

 توقهدندنسه۶ ولو زادرس [ ۰ ردا شا یدبع یئارح ] كياشاب ردا

 هدنوك ىلتيما كا كناشاب ناملس . یدکعد هدنرللا ودرا . یدرویلا

 یدوا ندنسم««وروک ا كرلکجهسمک بولوا بئاغ ندهروا
 هدنسالواقو نوشوواص نننتشکم هس رح كىا ثا ناماس یا ماه

 9 2 هج ا دا لیرصق د یدراو راس لرک تلا
 : ىدشمردنالباي ى راشاق قرەقاب

 7 هنهانک كزکحصدا ؟ زکسرروس شالت نده . ردارآ رود

 < لمتحم . ردشمتک هلحم رب کلب . و ردیلاح قلناسنا . مهیهمرک
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 ىلا شب ءرالحم ینجهلو هکردبا باجا . ردهدنسلاپ اشاپ مظعاردص
 اتاد هسرولبشالک ا یتابخ . نوسلیدبا مانعا راشواح و رواب ندلوق

 تلا هسشمتک هر و هدنتمض شيا قو . ردقو قجابای نوجما مزمن

 . رولیریتک بولو
 . یدشر و تراسچ هاشاب یوع یسح اشاب دحا . یدشع د

® 

 لیرصق وش .یدشمهلفینخ بو هشو هک یسیقس راج بلق كناشاپ فیدر
 یرلهعلاطمنامای « اما یدرارد نالف یما ء یتاه . یدلکد مدا رولوا

 اروشراد . یدا تاذ برحم « شمدوک نوک هسلوا ردقه . یدراو

 ناسح ۰ یددشعا قیدصت یناشاب دا قرءهر دشوعوا یسر

 : ندهمر تقو اشاب نوع
 ۱ یرجا . كب یطصم

 وق كرهرک هیهطوا كب ینطصم روا رس . یدشنهلسس هيد
 : یددشعا سا هل رل هر ترس ریش 1 نیا تعضو هدنآ

 روا . ردمزلا یدوحو كاد اب نال . امرود هدارو

 اب مظعاردص هک هالوا « رودشوق هفرط رر O ی

 هدبرادز یرلترضح یدنفا مالسالاخسد . نوسلوا هدنسهاخلحاس

 راد واج رکبد . یداء ولو هدرارو « ماتوط .ردهدلامحا یسلوا یخد

 د وص بوازا یرالحم ینیدلوا هدندانعم كمتکو یجهدک و ییدنک

 . شرا یدیاه . رانوسربتک بولو قرهردشور

 هلرلرواب بومح ندادوا . یدسءا یرک ندلوص كا , ییاعصم

 یسما ینیدلآ قا کا . یدشمالبوط هنشاپ ی راشواح هدر

 هلا یاشاب نایاس قارا . یدشلاص هفرط رر یتسه كرءهدا میلی

 .یدایحراخ ناعما كمهم تک هنسهناخلح اس اشا گی توری



 ام رب ی

 -قوف ندننرایز ینتکم هبرح كناشاب ینوع ناسح كب ینطصم اناذ
 .یدروبملیب یزو ج | كشيا . یدشمالک | یننکیدک رایشرب هداعلا

 .یدرونولود جغنالربقشب جوا اناد هدنمتر یسهناخلحاس رکسعرس
 . یدهداروا هدیمهتفح شب كاا دما ییرصق قرالوا هدایز

 فاشاب ناملس . یدرلشم ر دلاص هراتمافتسا فاتح راشواح هلرارواپ

 ناف هنکجهلبدیا فیطلت بورک هنمزوک كناشاپ رکسعرس نالو
 هیرحقرهل | ینشوواح كنسر اروش راد هتناي هدكي یتطصم . یدبا

 : یدشک هب یشراق هلقساق ییدلک هیلی « هرزوا كمتک : هنتکم

 «هدشواحر . یدراشمشوق ھه رج بتکم هلبا یرلریک راب یج روس
 كیرح هنسهاخلحاس اشا فسو یرظان ( یاقاخ رتفد ) هاخرتفد

 هبلخاد «نامز ینیدراو هننتکم هبرح كى قطصم روایرس .یدشل دا

 كى یظفح . یدشمالتسار نکراقبح ندیتکم کب یظفح یال ںیم

 دل ره هلکوا 9 ۳۹ كب یطصم . یدرویدک هنوا کی دشاطکش

 كنس رظان سم بتاکم كکپ یظفح . یدشمروص یناشاپ ناملس
 . یدقو یتامولعم راد هر 9

Eر دشارا ین رب صا كياثاب ٤ بورب همتکم یروایشاب - 

 کا ید و-قاب هفداصت . یدقو یربخ ندشر هدالر صا . یدشم

 آد اک انا, ترج ینانکی+ندهل شف شاط هتکم

 ۳ ادا نوع يلح ایا ناجا رکج ناچ كناشاپ
 « یدشمشالقای هننای كك ا ینن دوودشوروص ی اشازنایلم

 یفیئاکس اشاب نامیلس .یدداو یتامولعم نداشاب نامیلس كناغآ تزع
 ۱۳۰ راک هتق وروکم رع .یدشماتوعدهبتکم درک نتا شا

 تزع یر یجهدک بوبا ضوا هبهلشق شاط یرزوا هلکوا اشاب
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 هنسهناخ كر نانلو هتسخندنسابرقا اشاپ ناملس . یدشمهلوس هباغآ
 . یدّمحهلاق هداروا ردق همرای تعاس . یدک

 - روب هلوس هروایرس یر ینیدنلو كياشاب ناملس « 3 تنزع

 هب اشاب ینوع ناسح كیاشاب ناماس . یا رودحم ۰. یدشم

 ندننفآ ك ا ب م تاک مای اهد یک
 هنلوت یناشاب ناشی یدش ود نوک کن ینطصم . یدشع ود

 ردق هب اشاب ا نسح « ریا ےک . یدرولوا قفوم ید

 هل یمر و مالس هیاغا تّرع « كم ینطصم . یدمحهلوا نوک

 نهلکب رضاح هداروا . یدشماغوا یراشید ندتکم قرهر دنون وا

 فیدر یسر یاروش راد . یدشمالتا هنر ندیرارک راب طباض
 هب هناخ غ ناب رو رخ یتیدنلو ٠ كىاشاب ناملس هد یشوواج گكياشاب

 ىد

 : زلف زی تاس مرظت هدجعنالربق هدنرازاب یلاص نب -

 یرارواو هسامع دا وف هری تا رش ) . ردقوت رواو هدنعاسوت

 هجرار قرەلا یاشاب ( ۰ یدراروای رارف س مظتنم هدحشرات وا

 داع هن رای.دناک ناطراض . یدشمالزومهم و < بود « و

 0 یدرآ راس هد هب ۰ یدراشماماراقح سس هنسهمشک بول | یر راب

 یراوسر ندنشس كکبینطصء . یدبا یروای رکسعرس هجوق صوق
 ۱ اک های تولا یاوح . یدراشمواص یرش

 ندهلکوا . یدقو یربخ ند هتب نالوا ڭىاشاب ناماس یللاوز

 : یدشمتک هوا كىر Î و قوح « رد

 نوا یدیا 4 سج هح ربغآ یر ,ندنوک .ییا نوا یشادقرا

 همراپ تعاس اشا م سس تاپ كمروک یاشا ناملس . یدروساپ



 نه

 <« شمر وبول | قلاتروا نوجما ییدرع تقو هدنناي كتهتسخ راداق

 ناماس هدنقیقح . یدراششود هشالت یراشادق را غ
 هلشالت یوق كناذ هتسخ . یدقو ييدتا كلديمان كیاشاپ

 . یدراشکروا راک .دوآ « نامز ینیدلروص اشاب ناملس قرهنلاح

 . یدبا ندنراشواج . یرکسع یاروش راد < لکد اش نالاح یوق
 ۰ یدشمروص کیسا هب : هشواح کا بونسا هوق اشا نایت

 : اق اق بوریو مالس شواچ
 . راکب هدنسهباخلحاس . رتسیا اشاب رکسعرس یدمش یتس

 . یدشملقص اج كناشاب نامیلس . یدشعد . كسکج هک هل

 هراع . بیک هنجوک یسهعا باطخ هد . نس : كشسواح

 یتسهعارآ یتقو هحک هلو « هکلب . یدراو یتحاق هن كکحدجم

 اشابنامیلس . یدشعلرو و قرهناص تمالع هن کج هلی سدحكناشا

  كرهدنا مس

 : یدشمر و یاوح . مو هوا نس . لعوا کپ دس

 ا یا كمربتک بولآ یناشاب . یدر ومشک شواح

 ۱۱۲۲ تسسو لا ۰ ىدا تکوح هجهتشا
 هللا یثواح كناشا فیدر یسر اروش راد راحان . یدشمارواق

 هد(رکناهج) ًاناذ یواكنهتنخ . یدغمقح یراشید ندوآ ء رار

 هسرز وا یدازا یاص « ی هدقحاروشث هحدبا یشوه ۰ یدا

 . یدرلشهراو هنرازاب یلاص هدهقفد نوا شب . یدرووئود

 هنفرط شاب كنساق ۰ یدرویلکب هدهتفح شب كب یطصم روایرس

 یاشا نامیلس كب یقطصم ..یدشملقای زکجرانف رب یزمرق

 ناسح . ىدملا نسش ز قلا بوت : خوا : یی



 ۱ تس ۳۱۵ تس

 كننج هلوا لئان هنهجوتو  تافلا بورک هنزوک كناشا ینوع

 < ندننیدلوا یربخ نک بولک اشا نامیلس . یدا نر

 ك ییطصم . یدک ناب ب وس ههتفح شب ی شو و

 ا
 ناغزق لوبناتسا هور ندیدننکیا . یراترضح اشاب ناما

 ىکا ] هک ] هحفک یرار ءایو ناش واح E ۳ بام

 رار دعا تدا ی اریانا رکی ع و یا
 رکا نوا ولو . ید روا اشا نا ا ا یدو

 هب یبس ك.شالت هحرد و . یدلکد شمرو زوس کا تاقالم

 رخ أت یس هل سه علخ نامش هلزوسس « الکو ا ؟ یدرباس هلوا ِ

 یهید نوساع ولو هدناثبشآ لواندنتقو اشا نامیلس « هدیدراشعا

 .یدنشرارق لک قلاتروا ؟:یدراروسدارآ 2 4 و رنک
 هلرءدیا سکع هزکد هدننکنر یشز بوالرا رازیدلس هدنزوب كوک
 . یدششراق هنرکف قغ كناشا امیلس ۰ یدرارویشادلر

 قرهلوا روح < شمقبح یس۹تتسخ 3 قج هال وا 0 یک

 اقر وش قاب . یدشلاف راداف همراب تعاس هدناب ی تک ازت

 هد یدشم رایش كج هديا تسوا ]7 اید هدنجا عام

 فاو عه ش ید
 یهدنشلاب ثكناشاب رکستعرس هدقلک ارق . یدرویاح هنک واینامه اش

 . یدراو یتقص ر هدنلق كیاشاب نامیلس . یدرولحهس راقیشیا

 هنمتشر یاب ندهمحک یو ..یدروملس 03 یو

 ندرل-ثواح . یدرویلکب شواح ییا هدنک وا وق . یدراشمقح

 یرجنا هجنوروک ینفیدقیچ كناشاب نامیلس هلکب ینطصم هدقاق یر
0 



Eناو ای  

PINEیرجا . یدمامایالک | دس كيون اشا نامیلس . , 

 دار یحزوک شا فوغ نسح « یءواح نالاد بوثوف

 یغیدنلو اشا رب لامر بص یشیاق جلف هدناب كکب ینطص« شواح

 . یدشمالرفهنسادوا رک دم یضود « ا ییدروک هل رازوک

 د تا نیمی مونا هالا هدا
 هتشیا . رایدلک رارب هبا اشاپ ر زکلوق كب ینطصم

 فیدر « هداشا نوع یسح . یدشعد . راراقح یراناوب دص

 هدقمالک | یننیدلوا اشاب ناملس كنهلک هلکب ینطصم « هدرلاشاب دما و

 هنیرازو شمراراص بولوک یزو هدكنجوا . یدراشمهمکیک
 هجندرآ . یدشمقلاق هغايا اشا یوع نئسح . یدشلک كل
  هنرظاب سردبتکم ر . یدشمروطوا هنر قره الرا وط یسیدنک

  یدزلآ تیسانه هدجره ىنا ملف كركسعرس MNE ا شه

  یدروشریص رقاب هنیزو كرکسعرس ا انا دما یلیرصیق
 تعاس ر كناشاب فدر . یدرونسیا كعد . كدا شالت هدوم

 هج هقشابر هلس یرازوک . یدشلک كبر هننزو نارافآ یک جرک ۲۳

 قایا كناشاب نامیلس هلکب ینطصم ناقیچ یراناویدم . یدرویقا
 . :یدرونلک یرایدرقاط

 < نکراقبح ندادوا شواج نرو رخ ینکیدلک كناشاب نامیلس

 ینوع نیسح . یدشمریک یرجا كرهنیکچ یراان هیرکسع بتاکم
 موزلهبامقلاق هغایا قرارازقرلاشاب دمحاو تبلد# یدروی رودهدقایا اما

 : اشا یلوع نیسح . یدرلشءانوا یرادوجو ندهمروک

 قامو راظتا یر رولسادخ . كدلاق هدر ا ردار لک طی ۱

 هدروژوواص ءربرب ناسنا هدهماکنه و چیه . كدقار هدنجما یثتآ



۷ 

 .ږدقل زس طابتحاو فالزس هج وش ودر هسیا هل ؟ یم نعرو و ريخ ین کج دیک

 . كس.دمهلر یلیخر . روطوا هلوش چک . یدلوا

 .. یدشعا رادتعا كرهدنا ثحم ندنعیدلوا یس« دخ ال نامملس

 اشا نامیلس اداب دجا ییرصق ۰ یدروبمراقج سس اشاب فیدو

 هدنسهحایذ ( ۱۲۹۱ ) ۰ یدقو یصوصخ . یدروبعاط ندنیش
 كناشاب دعسا نامز ییدلدا له هتلود یاروش ندننراظن هرحم

 هب تافلا ندا رکن هدايز . یدشهر و د
 .هشناشاب نامیلس یرازوک اشا دمحا . یدشمهمروک موزل کا

 .یلهېشهنرظا هم رکسع بتاکم . یدشعا تبش بونالخیم هنرازوک
 ۲ یدشملاق یرزواقایا هدر قلاتروا كادوا « رگ . یدر وفا

 . یدشمر دشوواق بوالغاب هنسهقرا یک تراپا و نوبلوا یرالا
 ماش نوع یسح اا فیدر : یدروقاب هتک وا اف ۲

 . یدشمر و تراش« وصا هلبشاب بو رق زوک ندرلک ء الشاب هزوس
 .كر هل کید هنشاب یزوموا كن رظاب هب رکسع بناکم اشاب یوع رگ

 : یدشمهلل وس هلیتس كيد ناجح زوک

 .مدهسزح ؟ كابو رام هدکلوقو مدک ده ؟ اا لا

 .هدنسههحاوم ینارضح راشاب ورور هدهرا ر یر

 لقا ص رب یراترضح اشا دما . رانوسلوا عناق هد رای آ درا ا

 .کتسوا یتحاصم هک « ردا اضتقا كملا نیمطت یودنک . ردناذ

 :ردعرال اوا رداص ندنس تاتا ایا ١
 ناب نداشاب ناملس ین و قرهجا یزو اشاب هک یلیرصق

 يلسا . یدرویدشیا هجرغا زا . یدشر و قالوق بوداژوا
 کد مداری قسادراقس نشاط مرابرج نورا قوس



 شر

 یناشاب ناماس « هدیدشعا یا هب اشاب وغ ناسح . یدیا راکه لح و.

 ا .داشاب SY ا رابجا کمر و تانمأت هدلکش ود

 ییراقادود اشا نامیلس . یدرولکید یاوج یجهرو كناشا
 ییا هجهقشاب . یدلکد تولخ هللا اشا یوع نسح . یدشمریصیآ

 توعد هب اوا یطاسو ینح هاللوق دلا علخ لک وا تاسا دهاش

 هدكنحوا هسهمهلوس < ىدا ولردر هسهلوس قحا . یدرویلیدا

 لدایرد زارب هدراشیا هلو « هد نس مدآ «یدقح هالاف یتدنما ا

 ا وا 2 کناص ؛ یدراو كمهعمزو لوصو غاص بولوا
 شوخ اشا نامل . یدرولوا یعرشع كنمرخ شیاب . ىدا

 ۱۳ الا ك ا يراد هسلوا ندراناقروق ندهحرمم

 د هسا ا خم هللا اشا فیدر هدتادب اهد

 وو كناشاب رکسعرمس قرهناح ی راشاق بور دلاق یشاب
 : یدرویرتبت یرلقادود كناشاب نامیلس

 ناه . ردرضاح ز رک و نگو رارولس صدنفا

 ا د ارا ناجا قوس تشیتعاسو نوک تکرح

 فیدر . یدشلوک یزو |۱۳ ینوع لس

 : كره ود هرلاشاب دمحاو-

 زملغوا اشاب نامیلس هتشیا ؟ یزکیدتشیا هلزک راقالوق

 ۱ ت ا مراشتتسا قترا ۰ زلوادبا داهمت یش یھ

 لّصفو لح لوا قایا رب یسهیضف یی تعاسو نوک یک یراقدروی

 . یدشعد روشالبالوف Ee رح زا i یهلدیا

 اشا یوع نسح ٠ یدهلک ی-هلوک كناشاب دا ییرصف

 ۱۳۳۱۱۵ o لطاصاو را
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 ۳ شا تش بورودالرارق رلکحیشر هد رایدنک

 : یدشع د اشا دحا . یدروتسیا ور

Eراد نامیلس 6 ی رلت رمضح اا  VTاهم هعورش دا " 

 رامک هلرازب هدهلثسم شوخ . رولیشالک | ندنرازوس یراقدلوا
 ؟ یعرونلو هف و رعم تاوذ نم راکدهملس مر نالا هقاشا ا ۹ راو

 .هلرلاشاب تحدمو ىد نا یوع لس «اشایدمحا ییرصف

 كل وص لوا تعا اقر اهد هلا یدنفا ه]لا رم نسح مالسالاخ

 ,یددر كناشاپ ینوع نیسح ؛ ییرصق . یدراشمر و یرارق
 ء:یدروتسیا یسهمورو ندهمردبک دن وا اش نا

 .نکع كمرو رارق ییعاسا كرد شک تقو هلال و

 .ندنف رط یرلیدنک یاشاب نامیلس ۳ اما وع نیسح . یدنمهلوا

 .نداشاب ناماس كنهلثسم . یدرویلم یراقدلوا هدنعقوم كنا نیمطت

 .یسه هدلاح ینیدلوا هدیاسح هدیدنک . یدقو یفرط قحهالفاص

 هب یرک ۰ نوا رها هم بونالباص هعاطاب هرو ردو هننرازوم وا

 .. یدقلقاطاپ ناغیاق یسیرک ۰ یدربلیاص کل ندکمهلورلیا كع ود

 .. یدهدایز یرالامتحا قمقح هتمالس . یدراروبملس زونه ینسیرلیا
 _ یطابتحا « هرا وص ندقدلبحا هنرلر رب بو هلورلیا ردق ههجرد ون

 .ینلووآ كناشاب نامیلس ینلارغآ . یدشمالاق یرب هدباتک كتکرح
 : یدشمهلوس هناد هاد هلسس قیصق قرهوق هتزوموا

 هک | هلاح .تتقح ات هرک و قاب .اشاب ناملس مردار د-
 ,مظعا ردص . ردها ییدلاق موزا هطابتحا دعل نم . ینس دل دشم هما

 مالسالاخ د ء رددوقفم یامتحا قاربا ۰ ردهدقافا مراد اشاپ
 .یهلف رکسعضاق « هقشاب ندرلنا . ردهلمز یخد یراترضح یدنفا

 “ج



EEی  

 ید یا نر کش رواش انعر ینغیدلوا ینما یوتف هک « یدنفا لالخ

 ۱۳۱ اور رک نطق هو قالوا لصاح تبتفوه هما

 وش 6 عاج 1 قلوا زک هفرامم هلا . ردراو یدنفا یصولخ

 . فیرثتاذ نح یفلراک ادفو تمدخ هجهدايز هدنتک رح مولع هبل

 . ردب وق 0و دام هدامتسا رةدایز م FN ردهرع اش تحدم۔

 ههه تسملک ااو ۳ هح هما ندنشیدلوا 3 نم و راشبا

 ۱ CAN r EO A موزلا

 ءاما AN اما مظعا ردص . E های كاناي نامىلس

 ينو ۲ هم شفا هما یوع نسخ كندنفا ماسالا خش

 TN AI یدرودا هک ا قرهلوا ىسەحش یرایز یصوصخ

 یقه لزوک شود یراکدروک كنسراترضح یدنفا مالسالاخیش
 0 : یدیا هرز وا كما

 2 . ردقوب ےبانم هللا یر UO 3 هضصدلفا

 A ردمیم میمص ورندعدق یراترصح یدنا هداز»

 یتح هلهجو مکیدتبا ضرع رخاو لوا زک هد . راو زمفاقفیاط
 . اشاب نامیلس یدشمرو یاوج . ردراو ما رضاح نوا هحیک و

 ندر ییرصف . یدروفا هاب دخا لیرصف اشا 1

 : یدشمارحیص-
 . ردهدرارف قعولوا ترشا هربخ صا نش و ماتوط ۹

 . نعرا لقع اکو من هتشيا . زکس رر و هدافا ینفیدلوا ال

 یرکیدبوردنا ندنتح یهاشدابر . 2 و رولک راط همهلصوح
 ۱۱۱ اد وی ےک لا لس هل كءریدس

 مران اب یثرب بن ناو ا هکر اا رک روز وا لاو



۳ 

 ه> هقشاب < قو رول وا ررفم قاق باب مراقرۇق < كهسیا هدنسا وعد

 هوا خالك ۲ قرلوا هاکآ بولت یزلنآ هشزاو لرد دک
 جوا ز ۰ مدالژا اف ناملش ٩ یراترشخح انشا فیذژ اما نیل
 هنن نش . زراو اص اباق زار . زنش ندهاسرتو رال

۱ 
 ۱ ۰ اشا فیدر

 جاقر ندجراخ كناثا نامیلس ء نکل . یهاظ ردهلوا
 باوج « اشاپ ناملش ء یدید ۰ ردلومأم هتوق یجهدیا كرادت روا
 : هک دد هباشاب دحا یلرصیق یرظا هرح ن هلک

 كرش ید رواط چوا هقشاب ندنارک اش هبرخ تکم ے
 . مرناص رازولک یفاک هشیا و یراللانومب <« مرهدیا

 هللا اعانود ندلحاس یند من . ردیا تیافک رواط چ وا
 قترا . ردهدزک وب لاح ةکمادام ۰ راو مروصت كنا هطاحا یار

 قو قجالساب یربع ندقمر دشالرارق یرلتروص ارجا بوروطوا
 اردک رس وارو زوس یزات رتضع اشار رکمع رش لر : ادکشم

 بوذک هنشوخ یدشلک زاو ندقنزود هدقاا ااب ی وع نیسح

 قجهلا ناج « ءرک اذم ناردنالخرف ینبلق یلیدنقیص یر ندحابص
 یراهناد رت هدننلا كرکسع رس . یدشعاباد قرهاح بولک ه هطه
 ؟ یدروب ولوص نديرو ۰ یدشع هل رطق

 مولعم هن را رمّهح اشاب دمحا . ردراو قش کیا 6 زد ۳3

 .رن هلل وس یج هد الش هز دل هرازاب كج هلک كراکنخ : مریئناص ینغیدلوا

 هل وا کر ىدا : Cy هدددص و ید هلا اشا تحدم

 روناطزب اشاپ ناټلس هدک ذتک هنکشوک زیدلیب ناخ زی زعلادبع هکرولک



 تس 2۷۲ =

 بور دلو ناطباض ولرهولوور ردق یرکی شب نوا هدننایو بول ا
 داص هدازمش هدنفرظ تدم واو كما دید بوروط هدننای هلران|
 تعي هودنک و كل روئوک هیوشوط بونلا ندهجاب هلود یدنفا

 هز دلم نو رازاب ینعل وا دیاشو . رذهروک "هلوا قش كم ديا

 ندنسهرتادیدا اطلس بولیدا راد یراوس كولر هسنم لب زاو

 دصقم هلیئزوص كل دبا هرصاحم لزوک ر یراوج هدكیارس بولا

 . رولوا لصاح

 :یدشمهالرفقرهالبای ندر ینیدروطوا اشا دحا یرظاب هبرح

e Iبولا ندو اه یارس هلکولب ر  

 ا هسد . صلوا ردتقم دن کوب . رولوا یلهعدعد قمراقبح

 ". یدشمتا قیدصت یناشاپ دا هداشاپ ناملس . یدشمروطوا هنیرب
 : اشاب فیدر

 .مزدیالارتشا ید زیکلوق هنیراهملاطم یرلترضح اشایدجا --
Eهب هرطاخح نک روررد قلوا قفومو قمشاواص هعاء اب  

 هنيزوب كلاشاپینوعنیسح ندکر هیبد . مملیب یعریل | تبسانم قملینآ
 بواراطی رالاق اص ناراغ | هل راقمراپ نعلاق اشابوع نیسح . یدشهاب

 یدروبالالح

 ,ندقلا هب قولوص هدادوا . یدشمهمر و باوج رکبع رس

 ندناوح یجهر و كياشاب وع نیسح هسقجهلواە . یدرلروبنیکح

 : یدشعا راطخا E اسمی فیدو + یدقح هلشالک | ا

 ا تدم و . راو هتفه ر هدزکوا ر دق هتنوک ن ازاپ

 ر اده عم . مرد یدیهسنلوا مالا تدم رصقا . رولوا

 < هسلاق کل . ردا حشر نک د هامزلوا ثداوح و هريناص



 رک

 هسزالواوهنشراهج ینعی ءهرکو ص نوک يوا ناه یلاعت هقفوت ًانعتسم

 ۱ . رولوا قفاوم یسارجا ینوک یلاص
 رلاشاب نوع نیس>ح و فیدر كننوک ملخ . یدرونلکید اشاب ناماس

 راد هلا اشا ie رس ۰ یدرواک: یسەل ر دشالرارق ندنف رط

 كمرک هارآا نکیا راردبا هشفام هدسلحم یسز یرکسع یاروش

 . یدرولوا شچاق زیشیسانم . یدزلآ قیسشیقاب كب نوا اول رب
 :قلارآ ر ۰ یدرویدا ماود هدقمانوا هللاقتص اشا وع یسح

 : قرهجا یرازوک

 دس و اکو نما ا هنشراهج .م نلوا لاص یر
 زدص هللایراترضح یدنفا مالسالاخ,ش . رولا تسانم وک سلحم
 ؟ا قو كج هدر نوجا هرن شرا هح مر ر وربح تروا اک | هباشاب مظعا

 . یدید

 یرظا ه رکسع بتاکم . یدشمامراق مح سس هت اشا ناعاس

 نا  یدفو نیمق و لو ا وجاد هنشراهخ ها نا
 هام اا ساب هشیا بو یهرد قرهاویص یرلاحاب نوسلوا هسرولوانوک

 .. یدمح«ثالاح

 4۵الاع و دنس هلم رب لب هنشراهح و یلاص هداشاب دما ییرصق ۳۳

 ؟ قحالوا هب هدنورتسوک مه ۲ ىدزوم سوک

 نزودیچ هنسهرا دا تکلم كردبا علخیناخ زب زعلادع یرلدصق
 . یدنوسلوا هسرولوا ه هدنوست لوا نوک رب شيا . یدکمرو

 یک اشا ینوع نیسح . یدبا نیک هدایز ندراکنخ « اشاب دما
 یک اشاب دما . یدقیناو واج نالا نچ زیازملادبع هدكنلیرصق
 كاشاب میدن دوش زر زع قاط یرکسه و راتکتا کل همس هجوم



 تس ۷6 س

 هللزنت ځردق بوروح هنغاځو وا قوجوح هلزوس كنو كنوشو
 هدننامز دج ناظلس هلق . یدبا یما یلیرصق . یدشمشاوارص

 هلسءرنص . ید شما باشتا قرالوا یرف هاسر هیواه یامتود
 هدزک د هرق هدنسهرام مرق « شلوا لاا هرهئر بودبا میفرت

 . یدشعا قانادناموق

 .یدشمهلبالارتشا هنسهب رام لو وتساوس هللا ( هدوم ) رومشم

 (۱۲۵۰) « هرک و ص هنسزوتطنوا « ششوواق هنرازو هد ( ۱۲۷۱ )
 فاز وشردهزک وص یا جاقرب . یدشلوا یرظا هب رح هدنرخ الاعیر

 قرالییاف هنیزوس رابعا هسلده رزع ناطلس . یدشلدا له هلود

 ندناوالایذاج(۱۳۹۳)بو ر دشالقازواندنل ودردیناشاب دما ی یرصیق
 ۱ یدشه روح هره وک راس دارا هنطا و هسور « ریمزا یر

 قزالوا یرظانبرح لواردق یا قشر ندنلالتخا مولع ةبلط هسلصت
 . ندنواشا دما ییرصیق هتشيا . یدشمردتا بلج هلومناتسا رارکت
 هم یب رصف اشا ین وع نیسح . یدرونسیا قلا جوا ندهاشدا یرونوا

 . یدشعا دعو هدینلایرد نادوق اغلم ةميمض هنغلرظا هبرح

 .یدلکدرا دفرط هنسالاق هدننطلس هقیفدر كياخ ززعلادعع ؛ ییرصق

 هللرو-ص هقشاب رب هنبر یه ندالکو كرلکی هتسوهو اوه كهاشداب

 هناسات ین نوع نسح اما دمحا ؟ یدبا یاور . یدشمالاق ییدمآ

 : یدهل وس
 قو مخاتماندنهج لوا . رولوا قفاوم ین وک هدنشراهح

 كدیا .ردلهمنلکزاو ندنلج هنا رس وق بوط كنیذنفا دارم نکل

 ةدننل | تدنهااهذ ءداروا : لوا هدنرکسغ رنم باب تغ یمورشود

 . رولوا شیلینولو
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 یدا ناطاس . یدرولو ىلةح یناشا دما اشا قوعناسح

 هدنسوق رکسع رس . یدلکد ورغود كما ملست هنبارس وق پول

 قع ولو هد اپ كياطلس یی اکو . یدرولوا یلربخ هتللا یساع ولو

 یدژرواوآ شا هللا ىو .

 لح زنا . نوسلوا هلهج و زککیدذ ۰ مدوروک بسام

 .رول هلا ندیارسبؤدک مک یییدنفا دام . یدلاق هطقنر كده دی
 رس یدنفا هدلاح وش . رروک ییهرطاخ یهج و اشا ناملس هتشيا

 ؟ رولی هلک لصا هنسوبق رکسع

 : یدرو باوج قرالوا یطق اشاب دما

 ردن وک چاق هحرک | ۰. ردتسلرم یدنفا ؟ ران وسهمهلک قد

 هتسابارآ هبا, هلیسو زن « امآ . رول به . ردنک سوک هذیارس

 بارا . رازولهدک هجراخ ندنارس وید مراقچ هجرفت - : كره
 مملی . كلدشتشیا ینفیدلوا راو یسهدغاسم كراکنخ هتسهم زک هلا

 ؟ یعهلبوا

 : یدّسا قیدصت اا فیدر

 كاس هدیا جرف هل ابارا هب یدنفا « ور ندنوک چ وا ۰ ردهلوا
 اللعاكی . مزهدیا دما هدافتسا نکرد لوا ردشل رو یعهدعاسم

 ندبارسكنءدازرش . رارولبب هلک هب یرکسعرس باب هايس هليسو كمزک
 هطاحا یناخ زنزعلادنع با یرلروناط اشاب ناملس هدنقع یسهط ربا

 نمأت هجنواه یاعانود یخد یفرط زکد . رواآ هب هرصاح بودا
 . رولیدیا

 هطاحا هحمالوق ندنفرط یدنک كنمسق زکد كبارس اثاب دما



 س ۱۷ تس

 كرهنروک یک شهرویمرو تیما نوجا قعالک | ینکجهلبدبا
 : یدسا قیدصت

 ردق یعوزل « ریشهلزوس هللا اشا فراع . كفار کن یا

 <«شلد و یرارف علخ . یدید ء ا ق . مرر دنسا کیلف

 شلدبا تش قرهلوا یمهنشراهح یئزکس كلوالایذاج هدیوک
 هدراشید . یدروبمارود هدر ندنفک اشاب وع ناسح . یدیا

 : ید هلسس هتراشواح هدر ييدلس ی رلکدهلکب تبوت

 . قوج ولود ترد « قباج -
 ۳ ۳ 2: یدلکد لیوس یسدجحق وح كناشاب ی اح

 كرءالشاب ندغاص یراقوبح نوزوا . یدا یناقلدر زم « زادناربت

 321 ا تحاو , یدشمهلشنآ بورمدشوتوط هنسرللا هرلاشا
 ینکیدلدما لح كنسهلئسم ادناموق « اش ناملس ۰ یدراروینوشود

 ییسط ندنسهعا ادام وق یک و رار واط ء به وا ۰ یدشعا لّمع

 هدنن رايز یندتکمهب رح كياشا یک ین هک اما یدنمهلوا یث رب

 ناملس نامز وا . یدقج هل ردشیراق هدیرارواط ( ماش ) یيدلیوس

 ۹ ماش اد ؟ یدریلہ هدا ادام وق س ه کیم یحاس اشا

 :یدروصهرکسع رساشاب ناماس . یدمح هلوا ۳3 هلوساتسا یروناط

CL 0 a Eندماش « نت ما  

 ادناموق مک ہرلنا هسرولیروک موزل ید ءرکسع نالیرویب بلج
 ' كدران رواو یر واط ماس حا اصل ایع هروک هغاعومسم ردنا

 شم رلةج هلاق هدنهاکشبب یا رس نواک هلا یر

 هناسشات ناماس . یدشهریشاش بودا تربح اشا وغ نسح

 یارس كرارواط ء ء اما یدشم هل وس رک یک ندماس
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 یو اتاپ ناملس . ارك ندننغآ ینغح هلس وط هدنسسراق

 : یدروص كرمدبا شالت ؟ یدل لوا شلا رخ ندمک
 کس ینبلح كنیرواط ماش < ما وط . كسرولب ندر نس س

 ی راقج هیلراقیح ندهنیفس بول وط هد نس وشراق نو اه یار س . مدهلوس
 ؟ ردش ںرعا ؟ كودیوط ندی

 زک سحایصو قم | یدشمهع هل وس ندنفرط یرات رضحاشاب دغ

 ی راکدتسا ثح هلا هلیسو ر 1 اشا فس ییطصم ینادناموق

 . مزدبا ضرع

 ءار ی: كنهدعلوا دم دنا

 موم اشاب فیدر . كدنوشود هدلدتسا ینا . ردمهم یک ادناموق
 ؟ یمكلویق لسا . مالسلاو رولوا نادناموق

 هر صا و هدیرلادیاموق تر یراترضح اشا فیدر

 نوک یباهدارا . رینالوشراق بولیدما یقلت هلراختفا ندشرط قمشلاح

 شاط . مرتسیا 2 هتکمزک هدننزک هسر روی هدعاسم . ردراو

 لند دمسش یناملعت ندیا باحشا كرهدبا توعد یاغآ تزع ندهلشد#

 یحشا < کود مولعم . هدنسهعلاطم دا افتفا كمر و

 ی قحا . ۳1 یزکلوق یاطباضو دارفا رواط

 یناطلاض یررواط هصاخ ینکیاو هعباط یحدرد نا ولت دم ابو

 ید ناطباض یی همش یوسم راکنخ هدب رام . ردهلهح و ینیع ید

 بو ر دتا حظا یش هتل رایک و لوا قایا ر . ردهدلامتحا قع ولو

 مرتسیا كما مد

 كکيدددباش , تنر ودود قیام قاب . اشاب نالس نرفا ب
 ینسهتسلاکب نیرای « هسرولوا راک هلیروک ظوحلم یا هدصقم یک
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 هلقلبالوق هحشدرا . رولوا یلررخ قمردشالقازوا هفرط رر . تک

 . رولو هناکما تحت یتلباق ات

 هبتاکم . یدشعالشوخ هدایز نداشاب ناماس « اشاب دحا لیرصق

 . یدلکد یک یل | هناس » امآ یدزس برج ۲ یدحینک یرظان هب رکسع

 یراسهلک مع ا رس ر هدید مره ی اشا قوع ناسح

 روا لا ایدروبر ویا بوراةح ها روا قرهلو بونوشود

 یم«هلاطمكناشاب ناماس ۰ یدبا للوا ینه و هدكکید.د رکسعزوک
 دوس هدهل-شق شاط اشا فلدر . یدشعا باج هدیاشاب فیدر

 . یدرولب ییغیدلوا یبهمردشش یارس كنعوح 2 رلایناش یهسر

 هلا هام ررب كرلیک وب هنیرزوا موزل کجهرتسوک كناشاپ نایلس
 رکسعرسیم هل د عاد هفرطر كنرپ یهنولی ردشالقازوا ندلوبناتسا

 ا در ادم یاوا  یدزملعاص هب ندعیا نوچ ا
 .ییدشمالاقیثر قجالشالک | هدنرزواكر هل شور وک بولوش ون وف

 LN رضاح کمک هداشاب فید ر. ىدشمةلاق هعایا اشا دال رصف

 چ وا ردف هننوک هنن شراهج تیام . یدبا نوع اب ینوع نیسح

 < هس ریلی دیا ا هلطاتحا هدنجما نوک جوا و . ید راو 0

 هعاخ رب ما ههرادا نیک كلهنس شب نوا هیدادتسا ناخ زت زعلادع
 ناماس ندنهجو طرف اشا دا یلیرصق . یدقجهلوا شملیکح

 ۱ ۲ اغاب شوم نسح قردلآ هتستنالرق یدتک ناشی
 ا داع سس اه فرا. یدل
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 وو لک

 بس 4۷۹ تست

 رع رس یادی اغا راک شدیم دنا لب
 هوا .تعاس , قیرولوا تعاس رب لا

 . یدرولواتعاس قحر یانوفوا وستاب . یدقاحص اوه . یدرولک

 ینعوح ینیدب ر دصاب یون و جیک سا قاحاص ا یوع نیسج

 ۰ یدوو موزا هب هشی دنا قترا د < یدرویناح 3 بور دشکح

 هارهلک وس ندنک و ک. هدنجما نوک ییا وش یان ناخ زر زعلادع
 هنک وا هر قاچا یرلماح اشا ی وع لسح . یدکج هلب دبا لح

 ردق هرو یارس ندنعماح ی هبروا ندهر 1 یدشلک ناب

 هاب هلود . یدروین روک راقوش نایادلبشیا هدقلک ارق هدفرط یشراق

 ز زعلادع . یدراو قوس هحهدایر هدنمسق نواه مرح هدنارس

 یننیدلوا یتعبط قعای ربا كهاشداب . یدرونلشالک | ینیداع ای كناخ

 ران هنیراکنخ تعاس وش ریل مک . یدرویلپ هداشاپ ینوع نیسح
 ؟ یدروسای

 . یدقو یربخ تلا ندناروح یلمس نهتسیا كل روا هاب

 قرهالب وط هدا د كنرو هل راک نخ هداروب یراقفتم هل رکسع رس هتشلا

 ندراکحیشر كل زر نع ناطلس « هدیدراشمر دشالرارق ین رلرببدب ماخ

 قراقاب هنفرط یارس اشاپ یوع نیسح . یدشمالوا ینامولعم

 هس زملساص هحیک وب هدنساروش كوش « لکد قوح . یدرویسمولوت

 یحاص هنشراهح . یدکعد شلاق یسهحبک ییا كناخ زر زعلادعع

 شید هیاشاپ ینوع نیسح . یدقجایامایالک | ینیداغوا هه هدوا
 ۱ یدکجهب همر و هدیاف « امآ یدکجهنوک و د هنشاب هللا ییا كر« هل

 نرو هلحارشنا بوود ظح ردق یک و هدنرم ویا
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 . یدشلوروا یسوق كنهطوا ینیدروطوا . یدرویءلب ینکیدناسش
 : یدشعادلربم هلةاجاغناتوا قرارازق بواک یرغود ه یرجا

 جز مش ناد لدهتفح شا ر 2 هدننو ىلا

 كن همك . مرتسيا كمروت یناشاب رکسعرس- الا : نوناخرب هروتسم

 والثم رارالک آ یراودنک كيهلوس هج هلو . نوسالوا یراربخ

 0 یدد ؟ رولوا رک سما هب ۱ رولو دک

 بوشود هنرزوا یخ قوبح یهدنلا كناساب ینوع نسح

 شواح . یدشملبحاص هراز راشت | یهدنسهل و قار وط یضص رو

 یکج هدا باوج AE یدشملس | هفمالب وط یرنوو قاب

 یسهقشاب ندزا ضرع هتبلا نداق ناک ردق هلا هلو . یدرویملی
 N هد ن داق زاس ضرع و ؟ یدروشسیا هب هس . تب قمالوا

 یتسهس دوس نون اقا هب هک هو دم . یدروبر و یداط قاف

 ۱ ۰ یک شروع یماللو ردق هی یرکسسعرمم باب

 رب كنهجک هبوب كناذ رب یک رکسعرس . یدشمالئاب کتا جست
 ناتو هدراىعا هدراب . یدراو كلرسسانم هدکلک هلع رح هدنتفو

 مرح كباشاب « رظنفرص ندنسوح ؟ یدرلربلا هانمم لصا بوید ه

 ۰ و کیک هنر قلاتروا « ات لک د یرلهرج یاد

 یدقل سناعذا كوي كلك ور كنهحیک نکیآ اب و لاح

 ۱ ی سی . یوکد هدرکحهسمک ثحاق ؟ یمورضود
 بورو زو هبنر و هنسهلوقم نوزوا یحاص . یدیا هدنسیدنک

 قلوا/هزاک هلاع لیا یماجنا . یدرلک هغمراقج هشاب قرا درامش

 هدندزوا ریدس یرالوک یلشنآ نالبحاص هرار شواح . یدراو

 ڭكىاشاي و نیسح . یدشمرو وس بوالپوط هنجا هل ط نارود



 تس 6۸۱ تس

 1 یدشلوحوک یزازوک كره وب یرلکبلد كنبرو « شملجاح یراشاق

 یراشدط ندادوا شواح . یدرولوا یالب یلاح یتدح رش رم

 رکید هکب ییاعصم روایرمس . یدرولکب باوج نداشاب . یدروبمهقح

 قیصیق اشاپ ینوع نیسح . یدراشعای بولیکح هتیرازپ راس واح
 : یدروص هل سسر

 هسقو « هلوس یتیدیرعود ؟ هلو لصانو هدور یا ی

 قرف ینلئاش ؟ ردنسداف لصان مه . ردشمشاناب یعههاخلحاس هلقاق

 ؟ كلا دا

 . زملحهسیزو هدّملک ار . ردوو یخد راف هدهتفمح شب

 یم«مش كناشاپ ینوعنیسح . یدید ۰ روش هلیوس هلبا ادص یلتوالح رب
 . یدشمالشاب ههاموعوص حوا كس رقمراب . یدروبار . یدشمالاق

 تحمل . یدلکد یمهقتشاب ندهلاق زا ضرع كدەننام اشا

 لدهتفهر هرادهننزخ اشا یوع ناسح . یدش قح هل شاش نولیدا

 هلا یدنفا نیدلازع فسو لوا نوک ید . یدرومرو زو یرب

 ریش ادر یسک کو ترا دن و
 . یدشعا عفد ندنشاب قرهالرا زا لزوک ر دکل ی

 ندهعوشود ینغجهنایاد قهراراو ههر كشيا نداق ىلصرح « یهاظ

 هدنفرآ ناوج هزات مدیه . یدشلک راداق هتناعل اشاب هلسامشزبق زوک

 داق ا نانا یقرق هدیوتلف یک رول بوروط رد
 . یدشمهلورلیا یشای كناشاب یلوع نیسح ؟ یدیمریلی هلبدبا لمح
 مادا یه ناشآ ینسالا . یدشمشکد قوح هدنجا هنس ترد يوا
 . یدرو هتسيا تاعا تعر بول | زر اتش هج هروک هدوا رب

 لئام كرل دعم مشنح نوت ندهمر دتا سح زای ضع <

۳۱ 



 ا ۸ د

 لآ رك هدنشقا كلا  یدروسزکی هتراهف مادا
 u یدیلاماق اب هن ریس ندشراق بو املشال#اپ هاب « اما یدرویر دکح

 ندندافدنولنءزکب هترادلاتفش هطالم ولوصو نوغلوا رکسعرس مه

 ۰ یدرو هتسیا قمرسص ین اقا لواقابا 2 بولر وق ندنلا ۰ یدشمر

 رابلتاقلد ينود < الاح هرک وص ندا و ؟ اما ىدا یک د یقح

 ,ندنش هب هس ور ؟ یدبا یعامز قحاسوف ندتساقرا نداق رف بر"

 یرمع . یدرونلک | یفیدالقوشو وا تو الراشتخا كنحور ی

 ِ یدرو امار دلاقشابندن را هلناغرکسع و تلود شک اري هدیدوج و

 کارت ی رزوا كنشاب ۰ یدشاو یہ رص قج هاج بوک ما راده زخ

 ؟ e ید ی ناراص

 : یدتا سا

 دل رطاخ r ER یدالباب ی اشاب کف ۰ تیز عهد بوامرود 2

 مدهلوس یثر هم سم نقاص . كرد . مهدیشبا I نوجا

 . شرام ؟ یک دال | یمهملس هلی ینطصم . كسهبهعد
 یاب . یدشمق۔ - ند روضح ل E بور و مالاس شواح

 . یدشملشص یناح هن داق یادم اط نشەلکب هلا هتفح سا هدنغحا

 یاشا ۱ مه ؟ یدربلبووک م رک اس هدیوا تعاس هلون

 بولیووک یسمهتسیا كعا تدایز كرەلك هغلمالس كنمسق نداق
 . یدشلورعود هنمتشر هاخلحاس شواح . یدا یشش شل دشیا

 هدقلک ارق . یدرویلکپ هدقجا نوشرا شب چوا قیاق زسرانف

 شواح . یدروبنالهجالآ یوراغا یرلکلموک ضا كراکهروک
 : یدشع هلسس هحشاو



A -- -- 

 کی س دوا اشاب . نداروا كلوواص ء نوناخ هرشرظ یه

 ۱ 1 را ر دیا را

 .جسلالرق . یدشمامقح ادص سس ندشاق یا و د

 ی وع نسح .٠ یدرویشاواص هامئا اپ همین ر هدر قح هسالفازوا

 .< نداروا كلوواص . یدروبملی ینکجهید ه یشواح هدر كناشاب

 ا لکد یثر ۰ یدرارویشاباب هلحاس راجا ةدلاح ییدید

 كحفنالرق هحنلبقاب هلتقد ۰ یدرویروا قوش هو یلای ندنرلهرجب

 .هكاج هح هس لر ءروک یا ندمرح هعفدر . یدزو هدزو یجهلوروک

 .یرالوق شواح . یدقجاغای شاط هبارا ر هنشاب كشواح « هسرارواوا

 .هناخلاحاستاقوط هلسیرایک هروک هسزلوا . یدشمالتساراح هنکوک

 : یدقمجاقاب هنسهراح كنهمر دشالقازوا ندنک وا

 .. یدو هيو مین وشاواف توراوهمرزوآ ال لو

 .نلبوس ینکیدهتسیا كمروک یناشاب رکسعرس لوا زا ندحفئالرق

 : یدلیوس یک رادلیصیف ادص نغیابو ییتاط

 .باوج نده ؟ ا ضر ص ید هب شاپ . ان | شواح بسم

 .باوجهدالدید قو . زلوا ول رخ 7 ها دهم هل وس قاب م را زا

 هغیاق ناشاباپ همننشر شواح . 1 . ەل هدولیوس هد هس رای دەم ا

 دک ی دراونوناخ ر مدنا رق هللا نامآ . یدرویقاب قرهشاق یرازوک
 .هداشاب کس رس وش نالوا هد . یدقو یدننم للثم هدناهج کیا

 .هلا بونولو هلقعاراط بونارا هدکوک هلو ؟ یدش قالاروق ه

 ید هدیدشلک ردق هنغومود كنغایا راد هڪ رش نم هل ربع

 سوک زا ضرع نداق ی هدهتفح نا ۰ یورو و هژاب

 رود هک ورا رادهسزخ یجنکیا یو یهدنوناه یارس . یدنا



 ا

 یغولوص قرهقبح ندنسوق مرح نانالارا هلیسهدارا كراکنخ بودیا'
 . یدنعرف هاشاب وع نیسح « زاس ضرع . یدشلا هدنناه اشا

 هدرلاروااشاب .یدشلدا فرصرازوس هحقوغص هدنرلارا لوا هتفهر

 هرکسع رس بوامانایاد هن رادهتنزخ یلکرو هقفو هتشيا . یدلکد
 مو دن هک باور دل ا هزوک شنه یوو هباعای تالار وص

 ا ا نوع نال كرها ڪدافتسا ندقصرف هحک وب
 هرک وص زا هله . یدروملی ینردق كنسيدنک اشاب . یدرویتسیا
 هنشاپ یلقع هسردشبا هل رلقالوق ییاراک ادفو كلبا ییدتسیا قاب

 [ ردکعد قربهلقاجوق ] قرهجوق ىزا ضرعلوک وب یون بولک
 2-4 واح ه2اف زاب ضر . یدقجه الود بوراص هسو وا ترد:

 : یدراولای.

 .كساناروادیتقد مه ء زالاقهدنلا تلا « هللوسىندر نس
 0 تلا ا ا زارکش قاب . نوسهمتشیا راهسنک

 هکمهشوهک یتایا یلا بوبهرتیت یرازد كسدوواح زوروک
 لزو قا نابالرب تیرغ و هدقلک ارق يها كنسرازوک .یدشهالشاب

 : نداق:

 ۱ ۱ كاا اغا یدروید زالاق هدنلآ تتلا
 یسهرز نا كشواح <« ایهایوا . یدروسروسد یزوا هسقو

 را« هدایند . یدراو یراشاق هما یرلقس ناساغ ؟ یدکسک |

 الا ۰ یدرویمرای یعراشاب هجوق رلشاط قدالوموا . یدرویر ولوا

 ۱ ۰1۷ ناب تار ۷: شیزویزکب هینک راک نداف وح
 : یدهلاکک بونوقتو شوواح . یدلکد

 رب « مدتنا ضرع هاشاب رکسع رس « یدنفا نداق لاو
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 ك سراب یاه . كننرارب هلمشاب هوا ا را
 اوت هن زود دا ص دنا اهدرب ۳ مهر و داف بول | هماد وا یس 11

 مهررويد رلکحبش .
 . درب دساهنک وا ی رازوک . یدشمرازق هدملک ارق هفلاق زاب ضرع

 .. «یدروم هلکه تسلا هراده ن زخ اک «رکسع یسیرا جن 2 یدشم

 . دا .للزوک شزخ ۰ یمووتزکب کک کو
 هیامشا یدح « یدیهسلم ینغیدلوا ےک كنسداق ی هدشاق ؟ دنمدرد

 .هسک رب كحوک ندشوق هفلاق زای ضرع ؟ یدا یمرای ههل
 : یدشم ر دشقبص هنلا كد واح قراراقبح

 . ندیای هن همروک یناشا رکسع رس . تک یتدر یدناه

 . ررض هدايز كجا توف کفو- . لوس . رءود قاب ود . مات زآ
 0 .یدشمکیدهث واح یرازوک كرهم د .كنسهدب اهوالع یمکیدید .رر و

 وا .یدرونماقار ولرد ر یهسک ناصا هح ربغآ هلا شواح

 نوجماتمروک رب یناشاپرکسعرس .یدشقروق هدندنایرب .یدرو رتین
 .هدیدشعد ه . یدبا لوا یشک ناکداز نداق نرو هحقا هسکو
 ندمتخحنر شواح ؟ یدشعا رافال یرک یرلیا كرءدبا كلهاح

 . یدرویمالبرآ
 ۳ او ی ا

 ۱ ی رلکدشوروک هل شواح كن هفلاقزابن ضرع «بوقابهزک د نارارق كر ەدىا

 .یزای ضرع . یدشمر و ر دشک د ی رارق نکسع ۰ یدشمروک

 .یتیهاهدمارس . یدشع وشود ینکیدهما ینا هدیه هننیدواص ندشاب
 یدبا هقلاق رادهننزخ « یا

 اار هدهباسوت ۱ تولواهدادوا صاخ



 تس C۸٦ تست

 قلزسطایتحا یتسیرای هحیکهبوب كزاینضرع . یدرویلوا قفوم هبال ا
 .یدنمهلواهنشو .یدمزال قلوارلب-هدنشلک ردق هنناملاشاب كرەديا

 یهدنفرط هیناماس كرکسع رس هد ( ۱۳۷۷ ) هدهعفد رب زاین ضرع
 ینسح یرظان هبطبض اشاب یلوعنیسح هرصیدرا 1 یدشمتک هنعا وک ۰

 ر اهد . یدقشیراق قلا روا ۱ یدرلشل دا یف ندلوښاتسا هلا اشا

 ییءلخ ڭكهاشداب هلرااشاب دحاأ ىيرص قو فیدر « ناملس لوا تعاس

 بوس هتسیا ك ور وک هنبزوک هتفه ر زا ضرع .یدراشمر دشالرارف

 ۳ كنسلک قرهلا هلا راقایا ات یی ار هن راملوا نغراد.

 یوع نسح ؟ یدا یمشلوب ود هدیا رس قاشا ع هسقو ؟ یدیللوا

 راخا ههاسداب رلهمش و وا لر یدشمالشاب د رار قوغوصاشام

 یل الرضاح هک« دعادولاهنایح هدنکل رکسعرسیحندردوب هدر دقت کیدادبا
 بوشالقالراوو یک یمالار ندنفوخ یرازوک كرکسعرس . یدیا

 نک . یدشلومو هنرن او دص قلمالس . یدشلوو قرلبحا

 .یدراشهشوواصهفرطر راشواح و رارواب . یدقو راهی هدهف وصا

 بوهبحندتسومف هناخاحاس .یدشعا ندرلناو دم اشا نوع لیسح

 قولوصهراشاطلوم هدنسمراد مرح .یدشمهب و رلبا همیتح رهدقلک ارق ۰

 . یدرویشقبح هلرارصا هشواح ؛ زای ضص . یدروی روا رلةشيا "

 . یدشمروک ینکیدلک یرغوط هنسرایدنک كناشا یوع نسج

 قمقلاقهعایا هدحننالربق قرهنادلربم هيد . رلرولک اشا هتشيا --

 مادیورا ۶ کنج رس شواح . ار قیاف ۰ یدشمهتسیا

 بولک |«هتفج شب اشاب یتوعنیسح .یدشملیکج هیرک یکییدروک |
 یثواحهدرب ال رکسع مس .یدشهالُساب هب ا( شادل صف رل شرب هل داق رل و ۱

 یا یدربایاص مدآ لحاح هلو هلوش « یدیا لیلودان)"



 پب

 یللیدیدود یلدوجو نوغلود اشا رکسعرس . یدلکد ندرانایامالک ۲

 رارمع هنيرارمع هللا . یدرویلک ها نغا العا كب هتشيا هلا نوناخ
 اغ د یک ی ناک ونوح بودا قوذ هلئداعس « نوسناق

 قانامص هجهداس « یلاکندقدلوار لک وک ییا ؟ یدربایهیده مک

 فک هلزوک هدهدرلحفنالرق هدنسنلارف هجرک هاب وت < زلوا ناربس

 < 5, یدا لطفا شامالأااد هدالان رکیغ رس . و
 كنوناخ نادراقیح شاط قرءدالقا رب هنیرایروح تنج بوجک هغیاق
 اشاب نوع نسح . یدرول راقواح قیاق . یدشمشهلرب هنشاب یاب

 : یدشع هلسس هطوصا هشواح كره هلرپس هن غا

 . كسرابوس «-راراروص . مرهدک هبیرکسعرس پاپ نن
 ؟ یکدالک | . كد همتشیا یک

 اشاب هتفمح شب نددرا . یدششاح تاب بولا تعضو شواح

 . یدشهالشاب هیامنیراق هراقلکارق كرهلوزوس بوقآ هدنروص یناهت

 كمهمر دتشیا RE . یدهدنشآ ناحبه هفلاق زاین ضرع

 : یدشمادلصف هنعالوق كناشاب ینوع ناسح نوجا

 ار یوا لا یعا رشت راف مرک
 کک مرفآ للا تماتم كمه یس ندالوا توا زا یزاو
 ۰ رارول رابحکه روک . ردیک هنناق نوا قیاق . ردیا اضتقا كمتک

 . رولیدک هکرک هرق هجټسهداج هدازبش ندناف نوا مدهللوس ندلوا
 یحوروسالهس رلبد . مرني هي هي ارا ن كسروليرا هدهکسا ندنن نس

 . كسرولوب یرارک راب
 ینغیدلوا راش قوح دیس | كنيد كرادهس رخ اشا ییوع ناسح

 قعای ی رب هرک رب نداق ۰ یدیش یلبلق زی نیداق و : یدشمزبم



 تس 5/۸۸ تسا

 ید نم هل رر وق هنس ندا هلو هتشيا هرک وصندک دهتسیا .یدب وسهمهتسیا

 رادهتنزخ « یدیهساعلا ريد یلمرطاخم هنهلع ا غ رس میان

 هنغد دل وا یک شالاق یراتسانم E یدزلک ردق هنغایآ ںوقلاق

 هدقلک ارق رکسع رس یدقو كج هند هنس و هب کلم یبدنک قرهاقاب

 ° یدروفص بواشقوا ی رثلا قاحص نانا ی ۱ اا كل رادهس زخ

 جنگ ۔ ر کلسا قوح ندنداقوش یسهصد كزوس نوزوا

 رس هساصل . e اود یراتتسانم یر ندنشاپ

 نیش ا رح ق ج ہر ینملف دل زاس ضع قره وا اظ رکسع

 ۳ یینلف  یدکد هدنلا ؟ ابیدلکد هش یک ر حو شوخ

 ۱ راسدافوش .N یدرو هع ود هفالع یراق هن داق طو ص قوح

 یدزوس یرعوط ردقه یرلکدد راووق یناحاق 6 ۳7 ۳ نوجا

 . یدروشود هسرزوا نیاودزیکس ا رادهنزخ « هے دحاق 3 1

 ندنسهمتشلا ك رابحه اف یدراشمهم هل وس و هنا ا

 5ک ۰ یدر واي هدنجا قاس اشاب نوع a ۰ کردا

 رادهنزخ . یدراشل را نداف نوا . یدروبمر د زس هزاس ص مع

 ۰ یدشمام الو هبارآ اشا نوع لس یدشمس هتسهارا ارک رب

 .یدشمادلرادن یریک راب یجوروسندراروخا یهدنشاب یئوقو كررز
 ج وا ۲ هفته زاو را نداساب < هوا نار و وک و رادهبزخ

 افا رد ل دک یدشعاح بولک هداشاب ینوع نسح ندهمک هققد

 لزوک قوح هحک و رادهتنزخ .یدروب شاط هوهق هدقاح وا یم هلیلح

 شمع هلهسروا نولب زا تلا یلموک كحور . قدر

E۰ یدروبل کید یرلحوا ی ۲ 4۶ ( و وشب ) بو الومو  

 یراجاص ا ورک یاد یک رازق كلنبلک زات هدنشایزکس نوا



| 
1 

۲ 

 تست ۸۹ تس

 5 یدشملیرس بولوزوح یک رتالود هند کنول ود یناق چ وا

 اروا ران نت یدبا ضایب مب یلاقص یحاص كناشاب ینوع ناسح

 هنن دوس اا یدشع راغا به < شماموف لف هايس دنا

 . یدروشاب رک رس قرهشالب بوزوس 79 ۱

 بوت هللا قرهناص ینکجهبهمءربع هلا اهد هرکرب كزاین ضرع
 . یدروش وس هنکیدروک هن هلزوک اند « یمادا لشه ینید الزبص

 .یدقو یراکجهید هنک هوا ندنرب .یدراو یراهلااشام هدكنسکیا
 یرلت رفح یاعت رکعت اما یدروسرود هج هزات قوح رادهنزخ

 .یدشمر ودیاقلخ كره هز توتهزوآ هوب هنک | هدیناشاب رکسعرس

 هدیزکج نموج جند یهد( هدکین ) ناقارب هدافرا یبزوک ییا ها

 ردنرا بو هملسک | ی رات الوم بانح « یدیا یلکد هل و ییط

 نایوروف ؛ندفوذ « هحفدٌشادرمف ی تاط كرهدنا كالن هرایرات وا .یدیوس

 3 الله دبع شوخر یلق . یدرولوا یک رورو رلوص هنکجهمشج

 هاب یدر هوا نوسلواهلرازوس .یدلکدیالوفقلوالدلها . .یدروم

 . یدقوح هدیردقو

 هدهتقدر ا تعاسر ا ندننامل اشا ۰ یدک تقو

 هحاص [ ردهفرو الا ] و دو ونک هم ترد شا 1 9

 قفش هن بوراغ | یرب كاط ندهمع تعاس چاقر ۱ یدشملاقە

 بودبا زان زاین ضرع « هجقدنالزسربص رکسعرس . یدکج هلیبرس
 تاق تلا هزت دوس رابتخا . یدراشمحما یرلهوهق . یدروبشهلءواج

 .یدشقارب هنساشاب هللاکلترخا یادوا تسوا ؟ یدشملیکج هادوا
 رادهنزخ . یدروسر دلود یردنم شلوص یو روااشاب یوعناسح

 ناتسح ۰ یدروشزک قرهداسوا ى رلهحلاق توتنلاص هدادوا هّملاَو



 و

 یی هدیدنک . یّدشعوص یسهمزا مداب هلبا هدیقع هزات هاشاب نوع
 كجوحوک . یدشمردنلسوف ی راشاق هجا . یدشمروطوا هنثاب

 .یدرویپ ددم دد یمیلک قیر هلا یرو كنراقایآ

 ۳ ندهع وشود یناوص یعاص نالشالک |

 ینساطخ اشاب یوع نیسح . یدروبلکب تاقتلا ند یکی ل له

 ییدرفهدنماد تالتفح همه نجک . یدلکد شهعا ر دم بوالک |

 یوق ربغآ . یدروهتسیا كما ریمعت هدکر گ هرق هدیک وب یطوب

 هنیزوموا قاشوم نهلوموک یقمراپو لا هقدنوقود كزاین ضرع
 نوشروفكاشا هلقلنع راد كر كح ىج اراده زخ . یدشمهتسیا و

 اشا وع ناسح . یدشمالشو كرەر ویلاص هاب بو وط لا یا

 : بواشفوا یادر ۲ وی كرادهن زخ

eنوسناتوا تح « شلوا رایشرب اکس هنن «  

 كدسا هب . زرءدنا ۷ رارفا هسا زد لکد یدلوا صر وصق

 2 ا مک یشاق  یا ؟ هایش فاز یا رده و را نح و ؟ کس

 . یدشع د ؟ روابط یعاح کلاحو ؟ كسردنا هلون

 یرلتلدضام . یدشع الاغلاد بوارازق یزو قا لوا ضع

 د ا ادرج ا ییا لا هلا
 اط كلکحوک « امآ EE قاب هک زوب 1 بیس

 یرا تطاس چ وا وس هک كسر ول اعر . تنابخ . مديد نوسلاق

 قیشفای . قدمهلا یمالس هتفه 4 لکد هدمراتخا قماشای

 ؟ یدیمرول |

 هنسیدنک قراراص هنلب ها كزاین ضرع یناوق لوص رکسعربس

 ناراباق بوشاط یصارتحا كره یءروب . یدشمکچ ورضود



 نت وه ۱

 ورضود هنیراقاق یهایس كنبرازوک . یدشلوا یک ریلپباب رادهنبزخب

 : یدرویلیزوس بولاپ
 كیا قرعابلام هند ؟ کن كدا دس 4 ل ج

 بولاق هنرازوموا شینک كناشاپ ینوع نیسح .ینشاب یلجاص
 « کشم

 نکع . یدرویشفوا یراچاص لزان ضررع اشا نوع ناسج

 كمر دزا یس هنس قرهلم اب بولسا دن یرللوف لتوف 6 لکد

 : یدمح هامالازوس ند نعا ندهمنک هننرول وا كن داق صیرح نر هتسیا

 كس بش و هتشيا . كدقاب هندوا قايم ی . مزایا ماچ

 هدلا . )ای هن . زرونالتاق کمکج ییرامتس كدهحاص . زهدکناپ

 یاثم رقاب هدنورد ( هطوب ) هسلوا ید یسهدارا رکسع ۰ لکد

 ؟ كسروشالنوزحم هل وا نده . هلا هاکنهمزوب رب هله . كسر دیرا

 زکسرو وا زس . زلوا ببصن كمسوروک اهدر مراقروق ا

 م«ساملوا نب . تیا اعد های ضرع هن ؟ كنس راو رخ نده

 تاب وایم نلفارطا ندلاوجا نواه یار رووا نار فلت

 ‹ كملي ۱ ۱
 یبدنک ندنسارا یرلاوق كنااب یلوع یس زاین س

 . یدروقاب هنیزو كنااپ . یدشجحا یرازوک یربا . یدشمراتروق
 كلك را ناک هنادغ عدس وو هسا اشا از نسح

 یرارح نواوس قره الزاح 1 روق نشود هوص یرلوزرا
 . یدشمر ودیا ئاغ

 و قرهقیح ندهباحاحاس هد بود هما شیر دلآ < قاب

 هظح رب یرلکماهجموب هد کلب كج هی هنهرک وایثرب 6 یدنهسلوا شمهلک
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 یدشع ود یششره هاشداپنالبشالک | .یدکج هنناهحبهبولوا وع هدنجما

 یابح « هعفدوت لب ینیدلوا وع كلاما نو نسخ هلآ هلون

 هدیارس بونارا یا كتهفلاق رادهنیزخ . یدرویلوا ثحم عوضوم
 اشاپ رکسع رس . یدمزال كع هل بوس یک لبلپ یبراکدنرکوا قرود

 ۱ : لر هلوک

N:كدتشيا راش قحهالوا قدر ی هن رول مک هد نس مدآ  

 بورو تما هزوس زسلصا یییدیود یه نالا . كسردیا یال

 ا یماتب هققد رمداندم 6 هسلوا قجهصا قالوق
 زعا ندزام ضرع «اشاب نوع نیسح . یدید . كسرولب العا

 ۱ ۰ یدرویبرآ
 لمح هغ راقمح هنالای بوت هلوئوک یرامط فیض كمطل سنج

 راس داق ك یبدلک ندکل نمهم هسمم» كتب رلکدهل وس ۱ یدکمهما

 | یدراوول وک وس ا لا هراقم كرهب اا ولیج

  .تعسط وب ہدزاب ض ص تلا . یدراو یرهرش كناشإ رکسع
 هطبار ر شمتک یرایا قوح هدنرلارا قرهلوا هلضف . یدناءدجا مو

 كيو . یدکج ههل وس وا هسامروص اما اد و مد دارن

 ص ص .یدشمر دلا 7 یک ردو هنناماشاپ یسیرایهحیک نوجا

 هرات هل وس كناشاب نوع ناسح . یدشلا انور یزو قا زا

 قراروا هر هحکب ینعایا كح وک ۰ یدشمزف هنکیدمر و تسها

 ۰ یدشقبح

 هكسردبا شالت همئوشود کشاب شيا . كسلوا به نس

 هدنافهت ندکمه وس فالخ . امانا كهسرتسیا نس . رولوا هدو اما

 ینسمالوزو كکیراشیا نکل . كسراقاط یعاشن .  مروروک
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 ؟ لدا یعانف شوخ . قدر دشارآ نولک هکعاوق نکا

 زوس یعود رب یراکدید رب ۳ روگیتات هح هدایز و

 . رولیشالک | ینیدلوا
 ارس هتشلا ۰ یدرولوک ندنحا بوفاب هنک وا اشاب رگسعرس

 س نورا ند زا : یدشفوص هتعضو یيدهللدی داق

 ناسحت , یدشعاح نام سەد هلو یک یزاکجو یا اعا قالربح

 درهبسم ول و هحیلتاط نو وط ا ك: هزلاق زاب ضرع « اشا یلوع

 : یدید اشاب یوغ ..یدرولک ندزان زاده رخ, یدشقاب ترازو

Nیمکید هل وسنوجا كسه ؟ هنس هبدجو . مدنفا اح  

 يا راسلا كعدكسرزوأ یيدنک هر ٌرسانعم ٩ ثسمزامالک |

 ییوطاع هلزاب یک هوک و. كسررتسوک تربغ رتسوز ندامالکآ
 ۱ ؟ یدلوا یعزمغیدرمق

 ی وا نشخ هلو نالوا رکسع . كسرلپا ردب ندقمریق

 دو هدیوت ولو هدو اهیارس یرزوا وستاب ا نس . ردا اضتفا

 .یدردکن دکشابكلقع كد هستمشیای رله هبا هدروضح كناشاپ عدم

 کشک ردق هب ارس هعار | . یدرو هلوس یرعود هفلاق زاب ضرع

 هرز وا ككا ا ىلقع اذ كناشا ف 1 یدفو تحاح

 یرلزوک یلکرک نوزوا بوتاح یراشاق كلرادهتسزخ ریلد . یدیا

 ندشاب ییاشاب نوع نیسح «یسامروآ مد نداشا ےد دوم ندقرەحا

 . یدشلک یفاک هاصراص یغاشا
 تایل اشاب ورک و رک .تعاتق بوم نول دز شرف

 . یدشلود ههش یهرو گن هجوق < نا شف ناح

 صاخ « نوجآ یسهمتشیا هلشال ىراس هل وس هدروهح كل زا ضرع



 بتن 84,8 همت

 یارسمرح هرک ر نالوایحت و .یدمزال يلوا ىج و هدنشید هدأ

 . یدجوک كملس هقبح یراذید هرکوص [*] ندک دلاروح یرلوش

 اشاپ هلا قیاق هتفح شب قرهلروق ندنوناه یارس لصن رادهننزخ
 یرلوق یارمسمرح هرث رب ٩ یدریل هلآ یا بولک ردقهتناعل

 . یدربلیدبا ماست ءیهوح راراتخانا هدهجشدرآ ء راابق بولیروج

 یرورض قمقیچ هدارا نوجما یساملیجا وک نیک د هیماغود نوک
 .یدزامالبجا رلوقتبلا «هدقجهقبج ندیارسهفلاق رادهننزخ .یدراو
 ربخ هدنسامز و تق و یاسر راکنخ هسف و ؟ بید دارو هد کسه دروق

 هتفح شب یرادهنزخ هل رکف قمر دالایوا اگر 6 هدیدشلآ

 دعتسه . و یدبا یلاع ناکما ؟ یدشع ریدلاص یهتنامیل اشاپ هلا
 قلثغراد یهدارآ زا ضررع « القاب . یدبا یلاملیتوط بیرق نالوا
 یمشعامروقیامراقبح جنخیولآ ماقتا هنرزوا یسارجام قلنوغرودو
 ؟ یدیا

 کمر وكنر هزاس ضرع .یدشملیناح یراشاق كناشاب یوعنیسح

 ۰ یدروشسیا قمروا هغلفاص بونوروک ند تروص . یدزلک

 . ید هدنسهشیدبا كع هر وا ینکیدایب اقبح لصا ندارم كرادهبزخ

 ندارسمرح یقو هخک « یحوا كسا ناشیراق هنر ر بوشالود
 ییدهلد . یدنداق هدزوک زان صه . یدبا هدکملیاقح تسبرمم

 ال ین زلوا هدر ییدمارضوا بارم ناهز

 اا یدرودی هداساب دیک رس ی رلث ول ۰ یدنمهبوشود یامروص

 لقع هننراسج یمشوواص ندهعوروک هزوک ارکوص ندقدناق رلوق

 : یدروص هجشاو . یدرویمهشیای

 شا رینید یدلروچ . ۳ ید ابق وق هدرلیاس ["]
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 كنسهقشاب رب « هک ایا لوا . مریناص ینکیدلیروح رلویق تعاس ٹاکدلک
 . كسرولم هدنش یمکیدال وس ییقخ « اما همنجوک هلوا یک 8

  Eدم را رل ەر طاع هسر هر قاب ۰ ابكسراب وس هلاعا هتشلا ۰

 كمتك هاشاب مدن دوم . یدلوا قداصت رب نمامقبج ندیارسمرح
 مدح هګدرا كا ۰ مدشوواص هدننشع یییدقح یسهدارا ۰

 0 یدشع الب وط هدیرز وا ر دس ییدروطوا اشا وغ 00

 یبدلدا باج هارس هلګ كناشاپ مدن دوم ندنرازوس كزاین ضرع

 ندنفرط ناخ ز زعلادبع كمظعاردص قياس . یدرونلشالک |

 . اش .( شیورد ) ۰ یدربلم الوا نوجا یییلکت نرادص ؟ یدراو

 یسهدارا كر هلب دنا نیس هند الو شیسأنم هلا يلربشم ودرا یحوح وا

 نالشالک | .یدشم همهتسیاقث را ندلوساتسا € یلکو هدلاح ادق بح

 قادلیرفر زسریلب یتمس ر نەسا هتلا ندتلا هن هدیونامه یارس

 هداشاب شٍ وزد هسرلک هب رادص اشاب مدب دوم یدشع راسا کلر دنود

 ؟ یدراوب كحهسماس بوالک | قو . یدقج هال اه زا نا

 ینلانروابوغود یکن وکه لوب هتشيا هلئسم نالیشاواص هفلوتوط یلزیک

 نیو ووا ودم ع رکسع رس هرات  یدر لا الا

 ندنسمهلکیدیرایدنک كنهزوج یهدیغاشآ یدرارویشوروک هل رایدلصیف
 هنا یسووا ىلا قاشوع كرادەنزخ E ا یدراروک روا

 یسح . یدشمالشاب هب همت | ی راقمراب 8 شوق بوقص قرهل |

 : یدادل.صف هحساواب اشا یلوع

 هرهم نا یراترضح اطلس هدلاو قلطم مد درو
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 ندروضح ؟كسر ده نس ؟یعدقبح یسهدارا بح E هنح هشوواق

 . یدبا یعرا وک یزو یراب ؟ ی هر وک یزو ارک وص ندق دّقح

 هنک و ا ینشابوا اما ۰ میعرولوا زاقاب چیه . مدهمروک لصف

 .مرولس هجو |یتغیدل | نیا یدردک هچربغ | كر بوس ود ر ۱

 . مدنتشیا هلحعالوق ینفیلکت كنمدنفا هرک جوا هودنک هک اما
 .یدرارونلورضاح یخدیدنفا ندلانع فسو هلنهدنفا ناطلسهدلاو

 ۱ اسکس نم یدروروط زدنا تیامس ناطلس هدلاو

 . . كسشمر دشوواص ندشاب ین راد

 رااح هش ید شمار حص شرراق ۷ كر اما ی وع نسب

 -الک | هحقیحا یک ییدل ینشره زاین ضرع لدفاص . یدلکد
 یدشعلهمش هر قو ندزغګداق قداص لوا زا . یدرویرود
 : یددولرا هدیصاوخ برح هلو كنسهعولو ىلا هدنارس تكناسنا

 الک و لد یهحکو كهاشداب « یدبهسالوا نوناخ زاب ضرع وش

 كنان رق رس حاہصلایلع « لمتح ؟ یدرولوا یمناکما كعرک وا یتراکفا
 FI یه رش رهم كر هدک هب اشا یدشر دم هح وو مظعاردص

 قجالبای هدنامزوا .یدقج هلقهدقیحا شیراقرب یرلنغا بونهرک وا

 ات ay اد قرهارواد لفاغ . یا

 و و یعايا ىلا قرهتالشراق ہلا اشا شیورد یاب

 یششزآ یتیقفومو كناشاب یوع نیسح ام , یدنجا | یم
 هدسلحم ینیدنلو رضاح كناما ناملس لوا تعاس چاقرب ؟ یدا

 ۱ ۵ مر دعالرارف رق یتسارحا هاش راه كم ( هيرب هعفو )

 .یدلاع كملي هنالشاب هشیا ندهحنکو د یدشمر ویشک د هدب ار رلشیا

 < كمتنک هنسوق رکسعرس بوقلاق ندک رگ هرق . یدحوک قوح
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 هرلتعاس قمالپوط هیارا رب یتاکرا قافلا نالغاد هنر یلرب هدنداروا

 یدرتالتسدنا نوک . یزاوا حا ص هدردق هنامزوا . یدا جات 1

 یسنر ارازاپ ین كالوالایداح نیرایب . یدقو یزیت ند تراي

 قرهلای قلرضاح هحک ءرولا تایر زودنوک . یدا یوک"

 اشا یوع نسح ..یدرر ولی رس یشیا لراکنخ یشراق هحاص

 كحوک ندننوق . یدشمع قوح تقوا یدروینوشود یرانوب

 یسیرابهحبک : یهشقاب كرههرتبن یرلقمراب قراراقیج ینتعاس لور
 راحاب .یدنمهب ود هب یرک هد ی ص ندتعاسو . یدشلوا

 ) یک ددا د یرکنعا مس باپ لوا نو وس یک
 هلل ایراقمراب یلهدح یلقا رط هبښ . یدرویقاب هنکو ا هفلاق زاین ضرع

 رارکت اشا .یلوع نئسح : یدروشوا قرهریوبق یرلکتا كنناتسف

 یدروص : ۱

 كملس | ؟ یدنولوا باج هلیسهطساو ےک اشا معدن دوم ب
 . مریناص ردشمهمتک رهوج ؟ یداراو چاق تعاس مه . مرتسیا

 . یدردبا یماعط ماشقا هلنمدنفا یا مهملس هدن هللاو
 هنسراروضح نهدنفاواتک وشندنسهرئ اد ناطلس ءدلاو [۱] نداق لایرت

 . رایدراو

 . رثردبا تب ندناج هللا زمهاشداب ماد ء هک .كسرولیب شوخ
 ینکیدلدباییا یزوسر . رارنوروک نوکشود هجهدایز اک | نمدنفا

 برت یدقا لایت تراب یتا من لو و

 لبقمو بوغ ص كم كز زعلادبع . ددندنرالابقا یادو نیداق لای [۱ ]
 . شع

۳ 



 بس 44۸ تست

 ۳۱1 . رایدواصیراوج هتسهز ادیدنفاد ندقرهشاداصف هلن اطلسهدلاو

 . رابدروسزوب هنیروضح نهدنفا بولک هلزکبر قولوص یدنفا دی
 «نهدنفا :مدر و قالوف . مدرونلو هدنشید ادوا صاخ ن دداا كوا

 ۸نس رلورت اد بول امرودقوح یخدیدنفا دبح . یدرارون هل وس یللالج

 . رادود

 .یدر وماکید هلتقد .یدشا یرازوک كح وک اشا یوع ناسح

 باواللاصهتنایییا ینشاب هد ... ای :  هحقدنالک ۱ زابنضرع
 هات ن هحور راده زځ . یدروسادرحع قرهقص ی راشید

 : یدرومدالک | هیاد هي اد

 ٩ ردهدهر مەدلاو :  نمدنفا . مرایوس همدنا هدرا

 بودشهرتم یقرهناص رولوا هلزاز « یدربغاح هلشیرشاح رب وند
 فاسو ەدەدەل < رایدرک هزار وضح نمدنفا لاسوترپ . قدرروط

 ندک دشهلزوسبوش لوس لح هتشیا .یدلدبا هدارا یدنفا ندلانم
 ٠ . یدلروس توعد هجهلو اشاب مدب دوم 9 ى

 هدلو هن ترادص باشا عدن دوم . مناج ایكسرایوس شوخ

 نوجا م , ۰ مرهدیا قاص ینا ؟ یگدتبشیا هد یغیدلرویب فیلکت
 ەد ەلوا شملیب یناه ءاما .نوسالوا كانهشیدنا ندنایوا ؟راو کم

 ۱ . مرد )هلو هرزوا طاتحا

 هلوا نس . اب مدسا باتش اکس یرووا ندسسوا هدن ا

 > هک هلل وس ردقوش . قو یررض . لب هال وا هی ۰ كرد

 . كسرينادلا هدایز . كسهبهملس تسود هندنک یناشاب عدن دوم

 هن هجغابهلود ندنکلتفحقالصام هددیمادیع هرکوص ندمولع ٌهبلط [۱]

 تینا کس هی ۰ یدیا شلدیا بلج

PCT ITs 



 تس ۹۹ تست

 ,یفیدلوا دیعس ندهلعرد كس فال كليا .ردنا هعدخ س مراقروق .

 . مردن ےق GS آه مدتذیا

 ادخ مهس ری هل همش ندنس . راو یمتجاح هلع . عاج قو

 . هلوس قبحا ین ماور حور . نوسر و یمالب ولرد كم

 ؟ یدرلر روم هب نمدنفا

 < اما مدعهروک هجوا یرازو كرام ندنکلد راتخانا
 مد دوم : رایدروم . هله !هوشود ر . یدرادسشیا یرامالک

 هساوس ید كياشاب یدشر هجوق یرع نداشاب تحدم « اشاب

 .هدنس . شعا رلثا یثاب داف . یدرروط ردا م ۲

 هقدرودهدک هناتسا رانا « مهاشداب . كسشعا یر كىك زسنوفیوا

 .. رولوا مخو لاح تقع نوما ادخ ء راترا زملیسک | داسف

 ۱ . یدووول ۰
 : یدشمالک | ی رلکدتسیا كع رک وا 1 اشا ینوع ناس رکا

 -هیاشاب وغ نیسح كرادهتزخ . یدرولوس وصود زاب ضع

 .هیارس یرزوا وست كاساب معدن دوم . یدکسک | یرلقدنالک |

 .یاخ رز زعلادع كنداق لای . یدروبملس ها یرلمس كنسوعد

 .لایر . یدشمرارق یطبح یارس بووق هنطروف هرک وص ندننراز

 یدنفا دبح . یدراو یهجو ه یدفا داف هدازمش كنداق

 .یدنفا دایم دهع یو . یدر وم کی فاد كرانوك لو

 زوا . یدشمالشاب کا همش ندراناقیح بورک هحیلزک هنسهراد

 كسدنفا دا . یدرویاقصف كره وشودینغج هل وا هاشداب كنشادرف

 .ندز نع ناطلس . یدرومکج ینسهعا فالختسا یلاخ ر زعلادبع



 کش هی

 بور و لانروژ ه:ملع ینادرفر هد هه . یدرو ر دربص هراب نامز یه.

 . یدروبمهدبا ندالآ هناهاش ناسحا
 یمەمتک بوک هحیفص هتسه راد یدنفا دا كىو واق روتقود

 هلا یر راما مرح . یدشحا یرزوک كنسدنفا دی

 ینکیدنک هنعان وق شان تحدم « توردتا بقعل یروتفود

 ی یارمس هدشاطکشب و ا یدشع ءرک وا

  Jهدیوک.رب هب هباخازجا یدشم ر دا سس هدیف ( یامع هناخازحا ۱

 . یدرلشمایغوا كب اض هدهعفد چ وا ء كب لاک قمان هرک ییا
 كب تمصع یشادرف دوس . یدشمشهلهدایز یرلهشیدیا كىەدازېش

 ۰ یدرویرودبو تک رلربخ یلوقروق ندنرلتنااعف هلوص كرالنامع ی

 كل دا لوف ههاهاش روضح قلطم « هحیک یدنفا د قددس ود

 رخ ینکیدلک هننرایز كناطلس هدلاو كسداق ( لاير ) . یدشمهتسیا

N.كمشوروک قراردشالوا ربخ لزک هنسداق لاير .  

 یغج هنو هدیاض و رع» مهم هلرهروک یهاشداب < شمر دلم ا

 . یدشما دساقت

 همراد یناقع نالوا ناشیرب زاتاذ كز نع ناطلس یدنفا دی ادع

 ۱ علما قلا نانحا ندراکنخ ىدا قیتغاد
 . یدشمر دود ههاود ید یهاشدا قرەاق كس هنکیدتشیا ر

 ردار نارود ناود هع لأ ندنلالح . یدو و ناخ ز زعلادبع -

 مدان ندنسهفر ۱ 6 شا عهد ندروضح هک طظرلع یسهداز :

 ناطلس ؟ هسیا ورضود یراکدهلیوس كنندنفا ديم « اي . یدشلوا"

 کم زس رابشر ندرلروط ینیدننقاط یشراق هیارس كنالک و هدز نع
 هداعا قرهلیشقح کب فطاع بناکشاب قلنویلبم ر . یدشهالشاپ.

 ا ۲



 او O و

 ر « نوتلا كم ناسکس ییدهتسیا نداشا یتوع ناسح کک
 ینغید وق یشراق هتسهداراءاشدان كيالک و رانو . ید ةمهل ردنوک ولرد

 ؟ ىدا يروم روسو اقا كب

 و ید نوا اع هباط . یدک ندقوح یامز ددر

 . لربدب و یلکرادب هءفد وب مه یدراشملیکح هنس را هس رده یر

 .كملع هنک وا كللاحا تکر حر ینکیاندرهسردم « هسربلینارواد

 تقسو و اس ق نا زبزملادع ۰ یدربشالبالوق كب
 یر ندراسرف یع ون 5 ندقدل | ۱ هد یار لر دا ن داازع

 "ًاتاذ ء اشاب دن دوم . یدشعا لوف یناشاب معدن و ر

 ..ناطلس هدلاو نو .las . یدرونلس ینغح هلوا نه كیهحیش و

 رلت و نوت . یادش دلوص رطاخ i ررر یرخف

 یتصرف قلا راث ندنرانمشد قرهشوواف هضرش رهم رار ۶ ۶

 .كاخ ز زعلادع ء اشا عدب دوم . یدبا لاد هنکج هریک هلا

 ضرع زلرییدت هناقداص هنعلق ندنکوک كداسف قرەناباق هن راقاي |

 .ناسحو یدشر « تحدم كيهعبرا ناکرا ء یزوس تابا : ید.ذعا

 قازوا كتلودان ا٠ ثنبدنفا هللارخ داسال اقا
 . ندیاح كز نع ناطلس . یدشلوا یرلال دیعاد كرەلوروس هتنراتالو

 :هیواسج تار ساوا اما یدشیوتس یرابآ یا

 بلاص ع کی ر هعفد و مه . یدرو وفروف راکنخ . یدحاتحم

 .لاحر كجهديا نکس بوالوشراق یهیطو تلخ « هسرولوا
 .مزک وص نوک یا یرکدردوک هافنم لوا ید

 .هاشداب . یدراو قلوا روبح کما تافتلا كرءهربک هرادتقا رارکت



 ۲ س

 معدن دو هلت روص كم هلیوس یغج های ی احا كره وشود راداق هحایص
 6 نکراقبحندب وب اه یارس شاپ مد دوش . یدشمر و تصخر هاش

 ا نا ددا ضرص « نکیا شلحا راوسق ضا
 : یدشمارض واهنسهداح شاطکشب كر ءدیار ود ه هفل اقناک ورا رادهنزخ

 شدت هام اشا هباملوب یناشاپ ۱ 90 ها <« نداروا

 هراز دی رلکسر,دهدنرزوا دعقم یلوتروا قیئر اشاپ ی وعنیسح
 . ىدشملا هجا یحووا یا ینشاب یللاقص و جاص قیراغا بوبایاد
 نوت كرر و رارف هیس سه ۰ یدلکد یال و ۰ یدرونوشود ندارد

 نایاناقهربندرب «هدنامز یراقدلوا هرزوا كمربتب بوروک یراقلرضاح

 هدبوقبح مک ؟ اهد ر . یدبا هرزوا قمل ردشیراق وص نوذص ها

 را راوک ردو هنرا علاط ۰ یدریلی هتک هاقع یەم یلربخ

Eنده ر و تصرف و تقو یک راد كاا دوش «  

 یدزلک هکمریحک اهد نوکر . یدرلریایاقاب هنباجما كناخ زب زعلادبع
 كد کرا ج ندیآ ددر هدکما ین هحیک وب یدک

 یرارق بوریدزق یرازوک قرایوا هنزوس كناطاس ءدلاو ولتلود
 صرع راده زخ داو هدنجما ر اشا ۳ TE ىدراي ەر و ۱

 : راک زور رب نرس . یدشمحا بوروس یرلماح ندقاحیص ء زا

 رامتسه ءرک وص زا «یدراشلاف هشاب شاب هنن تیاهن هتشيا . یدرولک

 یناق ا یربع رکسع او را ىدةجە ولو هدرازاب هن بودیآ"

 یتسءرهچ « هحکدهلورابایئای .یدلکدهلوب هدیه ندلوا .یدشلوا

 زلواسقونیچ ربخ یلبخ . یدرویشیک د ییوخ ءامآ یدرورو روت
 دنروقندنلا زی زع ناطلس یتکلع كناشاپ ینوع ناسح . یدشلوا
 قوذقراراصیراداف نوغاوا هلوا .یدقو ییدنوشود هتشاب ندقم

 ی تا



 تار از يا

 .یدراویمهربص ر هدكي هم هل هځشن كر هب هلک | .یدلکد هدرلمد كجهدی)

 طف ؟ یدقحاایهب هلزات ضرع هدهعک وش ییدنا ها یثاب كاط
 کمرحک هدننابكنوا یەک راحاب ؟یدرلیهدک ھەر ىسيراي هحیک

 یزو دعل نم. 0 كشاب یدرد تساس . یدعحهالتاق

 .یدرولوا بسهنسها كللزو ییاهرادهنزخ یيدم هتسيا كمر وک

 «راتقور ۰ یدرولا ینسوهو وزرا قاج واچ بوق هثشیه ناسنا
 هنرآزوموامرک وص هن نوا رف ٤ داق لزوک وغ شدا

 . یدرویدیا یتلتیک كلو رب زمنشاط بولیکح ناصاپ ربع

  قاایهرب .یدشمحا یبراقاق كو نرارق یرلهتح ء زاین ضرع ۱

 ۱ .یدروس راقح قرهلوت بو ارا رافاشراح هج زب ندنغودنص .یدروسرس

 .هزوک كنبدوجو فیل هللا یرازوک .یدرویمراقج ینسس یرفاسم
 هنلقع كناشاب یلوع نیسح . یدروسزوس یرادهننزخ نءرلب لل

 ۱ یادش یش

 هما رس كياساب مددوج ؟یدشعد هب یدنفا ندلازع فسو اى

 کسو اس 6 ۳ ,سءدلاو لو و هدوا هدرهرواشم یلوا ندنیلج

 . یدراو یسارا ینا كب هلبا یدنفا نیدلازع فسو كناشاب هنیلع
 . یدرولوا هل یرلکدتک هکمزک هرءیسم قرالا هنا قیدنفا

 «هدوا ؟یدشعده لغوا جنک نالوا یرشم هصاخ لراکنخ « هاب
 ؟ یدیا یمشمشیراق هنرایدوق یدید كتسانا كوو هل سابا

 : یدروص هحشاو اشا ینوع نیسح

 8 یدبا یمسلحلاب رضاح ید یدنفا ندلازع فسو

 ییرطدعا بوما ارش تراس ناطلس هدلاو كد



 تب

 هد نصا ماد . ردوبا كب شارا هک ارز 1 مرتسیاقهالک |

 ا فاو هتکدورتشاک تو تهرج هد رمح بولو

 ینیرلتاقكفاشراح . یدروییراقیح فاشراح رب ندک و رادهتزخ
 : یدید كرهردیود هاقرآ یشاب . یدروشاواص هاع ای ا

 مرولا یلابو مهسهلوس هت . م هتسيا كمرک هنهانک هللاو ۳

 -هلوسینکل وا 2 .یدنمهلوس یر ندک هقرا هدازپم دنم درد

 . مدهمتشيا یخد ینکید

 ورا فا توگس . یدراصوص هسرارایوس * كعد نس قاب -.
 . شهود زمربخ مز هدشمزءالشوخ ندز ید سنر نهاظ . رولک

 4 یهلساابارآ یدنکهسقو : یدتک یمهلسابوق نببام اشاب معدن دو

 ۱ ؟ كسمزملس یو
 .مدرازوک ارمص یدرا .مدبهسناصيفحاروص . مروان

 . رولب ینعالعا یهوح ؟ هتسایارا تاک ام ردشمس هه ارآ ر

 هبارا ندءصاع لبطصا « رک | . هدهقشاب مدصقم « مناج هب
 هلیسهارآ یدنک قوم . رولوا مظعاردص هنیراپ ققحم « هسشمابکج

 . همنهج یا

 هرگاسعزس نارود روسج نامزیه .یدرولوک هقلاق زاب ضرع

 هه اندهجخا یرلیشكج ه هل رو تما . یدشلوا رایشرب هجرک ود
 هح دم ینیدلاق هدهسور اشاب رهاط . یدروم ردشوروص بور دارا

 هدرالاووعروصزسند هلو یدهسالوا هاب وا .یدشمالادم رابوخ یی

 ؟ یدیمرو ولو
 یراشیا ینجاباب حاسص هدر, ینیدروطوا « اشاب یوع ناسح

 نداروا  كجهدک هیرکسعرس باب هجشرضود ۰ یدروبنوشود



 و هه حدس

 ۳ الک و رکید یدنفا هللا رمخ مالاس الا خش یدمجههارعوا هتخشه |

 ۰ یدروبقح یک بولک را هتسانن تخیشم یهدهیناملس . یدلکد

 كنیوتف اشاپ تحدم . یدکجهشوروک ینشیا یوتف هلمالسالاخیش
 . یدشمهلوس ینغیدن ال رضاح ندنفرط یدنفا للخ هرف ینسا یوتف

 هننوک هبنشراج كملخ همالسالاخیش « كرهروک هلیرازوک یهماناوتف
 اف ندرکسع رس « یدنفا هللاربخ . یدکچهدبا غیاب ینیدشالرارق
 تکلعو E یدتسر تعشق سا یدمادا یا . یدروک روا

 ۱ هللا رخ : یو یتا قمشلاح هلن ربعو تخ هدیرلشلا "

 یتعضولوص بودنا بلج یناشاپ نامیلس « هرک وص ندنرایز ییدنفا
 نا ماس .یدردا تاحا قلا تاسر ,E کوا . یدراو قعالکآ

 تدنما هتیرلهقشاب . یدمح هلوا مزال قوح هاشاب نوع نیسح اما

 ناسا نامنلس به هدزاهمشالک | یحاص « قدم یا
 یاب هب رکسسع بناکم . یدروموشود یامردشوق هیر هوا

 هنس ناتس هسقو . یدسوک كنغیدلوا قیرف هست رقح ینکیدید

 یتعاس « گم ۱ یدراکهس بولاق هلقلاول هده رح تو اهد

 هحانص قلرا 6 ۰ یدشقاب لیاسح .یدشمراقح ندش وق اه ۲
 تو ازوا یا زا وک هدننآ سلام ۰ یدکعد شلاق تعاس ترد ج وا

 وروک ههسمک ندو كرادهننزخ لوا ندقفش , یدشلاصق لاک
 .«یدراو قل را نده

 1 یدو او ی راشیا هحیک وب هتشلا 6 ناطش رفاک

 كناوه هدنسیدب نوا سیام . یدشمامون وا هحیک ناخز زملادبع
 یر ندا قحر, . یدرویملس رلکجهدمک یتیدلوا قاحیص هجردو
 كهاشدكندنفا اس .یدشمهمشود روایی رظق نشزو لوک



 اب ۱

 رلهشیدب |هنک هروب بورحاق ینتحار دل راکنخ <یراکدهلوس رار هنزو

 ا هشن هدندنای رب یک شرو همش راردک هجو: یدشهروشود
 یرلقدماشیق كرلناسنا هاملقاب هنیزون . یدشعرآ ینلجانمان كنمداق
 بوراراص و نوا شب « یدنفا نداق ییفاس یمرف ل و لا

 یداق یحنحوا كز زع ناطلس نیداق كر هنشو یناص . یدشلوص

 یئاط ناه هاسداپ ر یدشمرولا تشه ر هقشاب هر وا : یدلکد

 لا هنزه لوک شوا یدراذعایوا هدیکیا تعاس ندیراوهول
 . یدرویروواق بوصاق ینلاتروا یغاحبص . یدشمالشاب ههلاکید

 چک حابص و « نکرینایوا هجربا اهد یرلحابص ناخ ز زملادبع

 نی دیک یرازوک یتفو رحس ندننیدمایو وا هحک  یدنشفلاق

 هنا ییا . یدشمهمهدیا تحار ولرد ر هدنعاباب . یدشمر ویناق

 یدفو ربح دک ی ید بوادلوفو كرهنو ود

 بونوط فرط ناک هنشیا اف . یدیا یر. ادراپ نر یا به

 ندیدنفادبح ا. یدروبما ابا ندکمردشکح یرلنهمتک هنشوخ
 هحسک « هدیدشعوشود ین هدازمش . یدقو ینهسروک هناقداص
 دوم . یدشملوس ههاشداب یرلکدتنا سح كرهدیشیا نوهعد

 هدوا . یدیمتک بودا قلعت هطرش یهلک هرادص هل اشا ےد

 . یدروی روا غاد هننزوک كناهح ینک جاقر . یدروشروق

 .یدشمحا ی راهرع هطواصاخ « نامزینیدیایوا ندوم وا راکنخ

 ورک د شب قیحا . یدشمای یربص بولر ی ندنرارح

 ۱ رک یهدرود كرو ( هباطلش) هدننشراق یارس
 هنسشراق یارس هده هلو ۰ یدیا هدنرافرط نوردنکسا هیناطاس
 . یدتحالوا یک نیواک نالا ؟ یدشعا ربهد ںواک



 ا ON سس

 ؟یدراو هن هد ( هاطلس ) اب : یدشما قاض ناخ ز زعلادبع

 راپوط و هسقو . یدکج هردنوک هرئاسو كنف ء بوط هناهدرآ
 . یدریلیناص هللوا هدشبن وروک رز . یدرویلیدهلکوب یعهب ( هیناطلس )

 یفدصراک.خ e همش ال هح رق 9 هدیراهبرک وک كي ( «هاطلس )

 نکیا هدسراب هدنتحاس ( ۱۲۸۶ ) ی رود و . یدشلا یسرود
 سرود ناغزب زءهلادع . ید دا هیده نويل و ات یحنحوا روطارعا

 رز دید وا یا ل نسا ۸
 وای . یدشمر ودک بولوا ناسکی هللا كاخ هدنهرام ( نادس )ل

 ههردنول هلا یروایر هدكنوا « یهژوا هجمروطاربعا یسهرای رلکرو

 ناق هنکه روب كباخ زیزملادبع ؟ یدیمشمامرود بونلیوس ینیدجاق
 هدنک ا لح كاد هتشيا . ید شمالزص یلق . یدشمر وطوا

 یلعوا ناسا ۰ یدروشوا ا هک ر . یدروسرود بورود

 هلس رود كرکح ینجحما یدقوب هرک وص زا « راو یدمش كکیدد
 REL هنرواو ( هیاطلس )

 یک هدقازوا , یدراو (1) یرلماح ناما هد اتم یاد هر

 هل وا ههیناطلس . یدزتاح ینسهصاخ كمرتک هنجوا كننرو كناسنا

 ندالار هدرواو . یدقو یيدلد هلکو راس ندنلسف ندلف بوط

 ماش: رک و نالشالک | 1 یدرولشالک | ینیدلوا اوست قترا

 رس نکل . یدتجالوا شدیا باج ندنفرط نوردنکسا دوخایو

 . یدشمهمر و تامولعم مت هارس ندو <« مدا قحالوا رک

 ؟یدیمزغنا باجما یملوا یربخ ندندک بولک هتطلسراد كهاشدا

 ( دیح ) هحک نیقاص . یدشلک یتوکروا ر هنلق كناطاس فاص



 تیر۰۸ دی

 یارس هللا هتناطلسوت «یدنوسالوایم همدم كس راکد نا ضرع كن دف

 .یدروییدما تقدهلنیرود ناخ زیزملادیع ؟ رکسع نایربتک هنهاکشب
 .یدروینوروک یک شعاهدرواو ینیدشانباقرکسعیروسرب هدهیناطاس

 ۷7 سم ناطلتس . یدرومرتسوک قار یک ها نرود رام

 یع و هدنشیدوف .یدشع هلسسهب یراشید قرهنال رف هرانکر ی رود
 هاشدا . یدرلشع وا ر هلا زا بوشوق هیرجا . یدراو راهفلاق

 را حابص ناطلس لایوترب  یدرومدنآ هدارا یمهدلاو : ناهج

 هدیدنفا ندلانع فسو ۰ یدرویلکب ییسکایوا كننالسرا شمقلاق

 ۳ و هب ی رکسع رس باب . یدیا هدا كتسهدلاو گلوب وب

 هنسهارا بولا رلاعدربخ كره وا لا یک ینیدلواتداع بوقبح هروضح

 ا السرا یرغود ناظلسدلاو ۰ یدکجهنم
 یدنع و وا یسرود .یدرو رود کوا هرڪا ا ناخر ز زعل ادبع

 هدا رفا ناشاد ریقف بوخشاناق هدهیناطلس روا هراز |

 : ندا لاو رب . یدروبشلاح هاب

 روم واهحتحار هحک و . هلوا ښخ . شمهتسیا ی مالسرا -

 كدهحبصقوب غدر دلاق یمشاب ندنرزوا هداجس ریلیب ادخ ؟ یکدو وا
 كرابم . ردهشراص كزوب كنس مه . قدروط بودیا رلاعد ربخ اکس

 [ ربشالفای هنن كننالسرا ] . رونروک هلزق رب یتا كاکیرازوک
 هم اح یرمع . كدیوشود رابش قحایالوا بونامونوا هن مراقروق

 ۳ لا یو دوج لقا كسا تحاقف . رد قاط
 یلاح وش*كسیمنمروک . زلک رخ اکس ندنسیربغ ندنآ . كدروج
 یه طاخ كتح دم هل ا یعغاب ود ید رهحوق .كسرروط رزوا ییدنک هه

 یرارونوشود رانا نوسلوا نارق هنمارت كنعایا یی ؟ یعاوجا



 هر

 ییرازوکز یزع ناطلس .یدشمرود هدنسشراقكهاشداب «هید ؟ هرک رب
 ندرززا لا لتظل  یدروقا ر کات

 ندقل و ین رلقا یدشقراص بوک وح هدایز یرازوموا یدشمر ودک ۾
 یتسک و ک . یدشمشیرفقارطاكنس رازوک [۳] .یدشع هلکیس یرللافص

 . یدد قرهالفوا بودهلروک
 یبرلکددوا . زمشاپ كلقع هراشیاوا كنس . مهدلاو یہ --

 قد هل هدنهدقه . ۱ تی ندشپا شيا قترا ۰ مرو وشود هد ن

 كراو : زا ردراشلا هسرللا یتلود كيمزمروك . یدرولوا یالوق
 0 کی6ا یدمش . را زم هلکب د دک هسید توا عفد

 یهنیزو كمدنفا یسادختک كالتفح ؟ رولوا یش هلوا -

 . قوب اإ 1۳ ندنا وو یعدآ . ردشلدشیا ینیدرود

 كن زرد ار كعايا ران | . نس هدهاشداب . كنس كلم هللدخا

 . نوسروط هنیرازدو زوک ندادخراب رابد . رار یتمعت

 یاش ن. راق کود هسلاق هبادخ . مهدلاو یآ کس

 : رده اطاس وا هتشلا ؟ هاشم رو وا قە وش قاب < مدەم کج

 كا ن ۲ ۱ یه ولود ندالوا نرخ مز هدنجا

 هنس وف O ردهدهر ن دلا نع فاسو . مرهدیا قار

 یامولعم بولر ندقلوا یربشم هصاخ . نوساک کن هشت

 ۱ 2 ۰ مرولاص ییغیدل و!

 هدهرشط نوجا كع وا ىلا كعالسرا ندلارع فسو ا

 زسانعم « اما ؟ راو یعیقیدلرا ندیارس ندالوا كنذا . رلکپ هدارا
 هناهاش رک اسع یهدهنیفس كکيديد لوا . كسرولیباق هیهسوسو

 .شمرالو یرالیق ضا یهدنرالافص زرع اطلس 1



 ا تل

 < ولد هب هوو ر دا رک راهسلیدنا مازعا ههردا كرالوق

 ۱ . رلتوسلی راقیح هرهش

 ج ممه - الو یردلازع فلو اکب نیس . ماج بس
 ۱ ا قال قرا كيك ا . امرود هدعاب نواقص

 ۱ 1 ڭكاسرر دیالو

 ی دلازع فو مرهدک هلوزوا « مدلک هدالدهتسیا نس ا

 . مهرهدن 0

 ندنروضح كياخ ززعلادبع كردکح ىجا ناطلس هدلاو

 .ب هرق ك ع يهدنرواو هساطاس ع 1 ناطلس . یدشمقح

 رب یوط هدلوساتسا هجوف . یدرویدبا «مش ندنسلوا شم راقبح

 . یدرویرود شومو راهلشق . یدراو رکسع ردق رواط
 ه یدفج هلواشیارب هدو قلطم . یدنمهلوادراو یمهبامقوت رب

 ا ا, لاقص بولا یەنيآ هلا . یدشمروطوا هنرزوا ردس

 ِ ندلازع فسو . یدر ویشالاح ارز وق یرالف ینیدمهلوت هدب وراغآ

 ۱ قره العاب لاهدنسُم راق بو وایلا ساب . یدشهرا یرجا یدنا

 : ناخ زر زعلادع . یدشمرود ناود

  هدنسشراقیارم ؟ ردنمهیاطلس هنفس نهر وک وش . فسو تب

 .كسر ده نس . مرروک رکسعولود هدنجا كنا نب مه ؟رده .یشیا

 4 یدنفا نالا ع فسو . یدید . رو باوج هدقاب هجوا ر
 . یدشقاب ندهرم بودک نا ناب ندهعود یندرا هنساباب ءاشداپ

 بو هل ریمد هدنهاکسشب یارس. . یدرولیوس وفود e ردي

 هدینیداوا رکسع هدنجما . یدیا هیناطلس « رواو نانالغاب ههر دنامش



 ن 9 ۳

 هتسهس وسو تلیاخ زر زعلادسع 4 دارا یدرولوا ی الب ندير

 1 1 ری ۰ ا هر یی + ندو . . یدشمیشاش

 ؟ ل یسهر 1

 هب رکسعدار ها هدننورد . ردین واههنقسهبناطلس . باب یخ وسا 0

 لمأت ندنفرط اما ع ساق ورم هنف رط یا مور : وان و ییدلوا |

 . مریناص ین کد

 كبدبوحا یترازوک الا . یدشلک هلورضودندنرب ز ن ناطلس

 : یدشمرهاح هلسس

 . كسزع | قیقحم هدرولوا صن ؟ كسلکد یربشم هصاخ نس -- 1

 وام ت ا ها

 هدهنیفس وده كدارفا 29 یدعا . قدعروطوا نوجا ر

 و رکسع هتسشراف یار . كسرت وا ى

 یرازوک ینراقیجا ( مرح ) هسراتجاراقج هبهلشق ؟ یمشش
 ؟ یمنمروک

 ندنسامالراز| كنساباب . یدحنک قوح یدنفا نتدلانع فسو

 یراهسنلا یلامرمص . یدشلوایک یقجاالغا . یدشع الواودیرازوک ت

 ی هلسم هتلا نداشاب یر ۰ یدرویوروک یک یص ۷ هدنحا

۳ 

 چو

 سوم دس یز

 . یدا یا قوح یرلارآ هللا اشا نوع نسح . یدک هک وا

 ین روغ رفا یحاصیه كن رکت ۱ یدلکدتاذر و تازگی ات

 بونالوشزاق ییدنفا ندلازع فسو قزهقح هنشاب یرلناو دم

 . یدروبقارب بوروئوک ردق هنسادوا ء رولا ینلکوک كرءهرک هلوق



EON 

 اش یلوع نح. یدرویدبا هلو هدهد راشو ود ماشقا 7

 ؟ یدا ر كيە دیا همش ندناذ ر نرود هنادیاخ « یف 0

 هدلاو ء راشعای یتنزک رب ردق هنکلتفح دنول هجرار نوک یلوا

 یدراشمرود بودا ثح نداشاپ مدن دوم ندناطلس .

 هد« . یدرولو ىلةح یاب گی رم یدنفا ندلارع فسو

 ه«هدازمش قرهلوا هلضف . یدا تاذ یلاقق < یدرکسع كوين هسلوا
 یمهدلاو كوب وا ءا . یدروسولو هدمظعت یبدهعا كربشم رب

 . یدروبیر دشیراق وا نوح ینشیه هتشيا ؟ یدیا یھ و نداق لابو رب

 هدیکیا . یدروبقیح ندنتلا كنشاب كنوا راقلزامو قلقفانم و به

 ه_سلتاط كنهسمک قرارود توساعوا هلا یس وک هل شیلا هدر

 مک . یدرویرود بور دشکح و رک نایامشیراق هنسلزوط

 هن هنس هتساپاب هاشداب « هدنوحآ دا رفا یهدنرواو هبناطلس وب ریلی

 نیسح ؟ یدبا یعرایش ییا رانو هکناص ؟ یدشع ولو هدراتناعس

 كح هلک- یسهدلاو كوس هر E E E اشا و

 فسو هناکوا ماقاب . یدکج لدبا غارج یر هقشاب تلا ؟ اییدلکد

 0 یدیمکج هل هدصا N کت كىو یدنوا ندلازع

 اا ر وع زن زلادیتعا داره یوط
 . یدشمهتسیا قمقح هیراشید ندادوا صاخ بو وا لا كرءدیا

 ر رع ناطلس

  113 eران وس ربءاح یطاع اکب تا ريح هر هما هی 1

 ا هارو تاک شاب ۔۔یو مرادقا كمع هام نوکو
 اوردو یکیدلک نده كیەناطلس « ودراو قاروا

 رکسعرس هروک اک | ۰ ردراو ینامولعمهدنقح یج هل دیا قوس هفرط



 بسا ۵۱۳ تس ۱

 نادلاص فسو . یدید . كس راز وص هب یلوع نیسح توو ااو

 : كڭرەبەلوس هاا مشاه بحاصم « هرهقلاق نارود هدراشید یدنفا

 بتاکشاب سط . یدتا هذ یرلاع یغاح یب فطاع باک شاپ

 ندک دتک ك فطاع . یدرلقحهشوواص هفرط رر, راهقلاق ء اد ات

 مشاه . یدراقجانوط تبو بولک هنسومقادوا صاخ را رکت ارک وص

 بلج هونا روضح یی فطاع بتاک شاپ كرهع هتسهرزاد نام اغآ <
 یوا اند کیا باح زر رابع . ییعنک ناز یا ۲

 نان الا فیوز ید ران وس کو داف
 مات وط یا ۰ یدشمالشاب ۳ 1 هنر یساقف قحزا كیاهح هاٌسداب

 قره اد رغم ژ ی رلماح اد وا صاخ . یدشمرو و تسعر هدب هے

 یهللادنص قوتلوقر یلز دلای یدنفا ندلانع e . یدشم رشاح

 ناخ رب زعلاد.ع . یدروبلکن ینسهلک اراک شاب : ,یدشمشلبا هرزوا

 بواوب زوب ًاناذ . یدرویمهلوس هلک هيهدازېش . روییدیا تاروص
 .یدقو ینیدشو وف قلفوح ها یدنفا ندلازع فسو . یدشمرامش

 شاب اغآ ماه بحاصم یدشلک كب فطاع ندهمِک هقیقد نوا شب
 فطاع . یدشعا ضرع ینءیدلوا رضاح ههمروسزو هاک اخ كساک

 .یدشلوالخادهنوب اه روضح كرءدیا ان ندر ید بو وا ر كم

 . یدراو یغاق هود ضرع ییاق یتالت یلییهذت هدننلا یعوتلوق

 قایا هنناي وق كب فطاع . یدرو ورود قاروا نلک ندنرادص هدنما

 : یدسا هدارا هلتسس كيد ناخ زا زعلادبع . یدشمرود یرزوا

 قاروا لحعتسم ندللاع باپ . قو هب راو ه « فطاع ی

 . هلوس یتسهصالخ . 8 نا رب و ؟ یمراو

E4ردیک قو تاضورعم قلعتم هب اصوصخ مهم 6 نسمدنفا  

۱ ۳۳ 



 نخ 0۱

 مرکلادبع مرک | رادرس ندهنردا « هک  ردراو همانفارفلت ددع رب

 . رولیدبا هدیشک ندنرافرط زکلوق اشاپ
 -: یدرو قالوف قرهلورغود هدیرزوا ر دس « ز زع ناطلس

 هب و ؟ ندعم ا یزواے هناي ر هن اقشا هسقوت . ود هب

 يوا الح دنا ملست ودرا مظتنم هنیرللا ك راث | . ردکل فج

 ی سهمکح رافارفلت هرک وص . رانملک ندنقح واغلب یحادیاف شب
 , رام و هاوا اک هدضوصخ لوا ۰ رارولن وا تیا

 عفر ههبتع ندنرللوق رادرس . مهاشداپ ولنمارک ولتکوش

 باج روفومتک وش روضح . را تراشت هعفد و فارغلت نلیدیا

 اعدتسایتسلروس نازرا كمنلایو؛دارا هنصوصخ تئارق هدینابناهج

 . مربا

 ,یرلشیا ناصع وش یراب . یدک یزو ثكياخ زت زءلادبع

 هجرد و هالکو ندا نصح «یلاع باپ « یدیهسلوا شل ری دشسای

 هلرکسع یجکح نددح رس . یدتجایالوا روج ههمرو زو

 واک ن دنسهتسوا كشيا كرهدبا رب هلرب بوق هل یراهسردم هدنآ

 یراّممراپ .یدشهروواص رانع ندر نرم كب فطاع . یدکحمرب

 راکنخ ۰ یدروشاواص هامراقبح ینارفلت دتا تحم ندک رههرتبت

 : یدرعاب
 ۱۳ اا هدقلو قازوا ر 5 کلزسکیرم هو

 ؟یثو مقح 0 كوا تتاکشاب هدر

 كلاخ زب زعلادبع . یدشمالشاب کمەلر ندنسوقروق كى فطاع

 بوحآ .یدشاو ینارغلت .یدرول وایلب هراکشا ییدنعتص كنساح

 و A ۳۳۳ جو

۰ 
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 تص 6۱۵ تس

 حر ؟کلادعمرک | راد رس .ىدشماللشاب هاموقواكرەديا ۷۹ ندشابیب

 .یدرویی در دلیب ینیدوط زوب هلاوز كننايصع ناتسراغاپ : اشاپ ردات
 یرافادود ندنعوس . ید شمرازف شوخر یزو لر زع ناطلس

 : یدروب هرن

 .كىفطاع . یدید . قدمهالک | وا . تیا رارکت اهد ر
 شیایشیا ۰4 .یدشمالک | یکیدرتک تسونع ندفارفلت كهاثداب
 ۳ ندا 6 مادا یسوما . یدراو هاهام ناسحا هب . یدکعد

 . یدرولی هب هلز ود ینسهجد ون هلا ناسحا نازک نوا ش هو الآ

 دلت بول | م جارخ ندارو نداروُم یک یاب نو یلاعباب

 یفارغلت رواب رس « ىدا رودعه . یدروعا طس ون هاعاص

 4 ۳ i ك فطام . ا

 : ا

 كفا رغلت كب فطاع .یدلدشیا ینیدیادلیریم هد .. لاوز

 .هدارانوجما ییدسک ینساموقوا ءاشداب . یدشامایوقوا یفرط تلآ
 هدارا ینسهما ماود زرع ناطلس ۰. یدنمایالثاب رارکت ندامقح
 .یدرونلکب . یدشمر دش و واق هند وا ی رللا تناکشاب . یدشمهعا

 من ی شش اب لب رو او هساطاس نهسروک نده رع در هب ود هدرا راکت

 : یدروص کی فطام
Eهک دروک ؟نس دامو رک یشیدناب اطلس دنا ا یارس  

 ُ رر ییودل وا O هدایز هدا ؟ كسمرولب یکیدلک نده

 باج هللا یروناو هیئاطلس ء كب فطاع ؟ ردیمراو ضرع راد ۳1

 ,یشر هلو هدندلاعباب ۰ یدرویملب تامولعمر راد هدارفا نلیدا

  NELو یا ۱ ۶

: A 1 



 هما 0۱ ۱ بس

 كنهاطاس «ندننیدلوایحت ون هدیارسهجیک زکلاب .یدشهلرهدنوک
 . ینیدای بودا قام . یدشتشیا اش ا رمد بواک یزاع حابص

 «ندنسهراد اشا لباح رواب رس لوا 11 .یدشناب ندنس هر هطوا

 ك فطاع ۰ یدشل وا رل هل وس یتغیدلوا ی رله در ماش هدهماطلس

 : یدتا ضرع كرەدىا 1

 ندمششحم زکلوفنکل .مهاشداب ردق و تاضورعم ندیلاعباب

 هن « انآ . مدلآ رخ ییکیدلدبا بلج روناط ترد ندیرافدر ماش
 منلایو هدر ِ ردن رل م ولعم هلزکلوق اشا ا یادلوا PD دما

 0 ردملعا هسصدنفا

 راو . یلالوا هلو كکيدید مادا یلتقد هتشيا  اکس نرفا

 ۱ ]11 یدراو رل امسح كکحهروک هلرکسع رس ندننادراو

 قعوا تدش ینادرفم لواندهلک وا نوک و هدهاومحاسم هناس سن

 . مرلیا راسنجا هضرع ینغیدلوا ررقم

 ۸ AY هحیک وب م . قو كموزل تا ۱ تک ار تی

 .اللواکپ هسیاهدیعاشا دمع ظفاح قاب . هللا تحارتسا اا

۱ 

 5۱ . یدرلیوس نوجا . قو یررض « اما قدتلیراد یا

 نوا .نماکح یگ ددو وردر .قدروا هلس نو هاب دح هر قو

 كهاشداب ك فطاع .مرولس ینغیدلوایقح كظفاح . مملی رتسیا هی

 دوم هحکو یدشمتشیا ندقالوق . یدرویلی ینکیدهتسیا كم دە

 یناشاب مد دوم ناخ زر زعلادبع .یدشل دا توعد هارس اشا میدن

 ۱ یا یرظاب هساخ هرم هدام یم لب فطام 1
 . ردشلوا یرظا هصاخ هنزح اشاب ید هدرفص هرک وض



NEA O 

 .هلرازوسح وقر وق كيد طفاح . یدشمهللد كمربتک هبرادص ناب

 .ظفاحهدنروصح یسهدلاو هدز زع ناطلس . یدشمشلاح هبال وا عنام

 .ندر وصح بو وار ن رفرس .یدشعا قشعتافوطر, یتشهد کبد

 نکر دک هنسهباخ یهدرادکسا هرزوا كمهع ود هارس اهدر و شمقبح

 . یدشل راک زاو ندنرکف ندنفرط اشاب للاخ روورس کک ی تف
 ..یدشمتک هنج وک كکب ظفاح كعراماش ندهاشداب نوح |اشابعدندوم

 . ,یحاش .یدشهمروک ربة ندهسمک هساوا هدهاشداب یلەلک هشایوا

 .هنبزو كهاشداپ هدنلو تقلا هالا رتتک هبرادص كناشاب مد دوم

 .ندوف كلر هب هلب رک بتاکشاب ه ىدا هدنسهم هل وس راز وس یا راک

 .یصوصخ كباخ ز زعلادنع ها مسمرح یب دم ظفاح . یدشمقح

 .یئلدروطوا یدنفا نادلازع فسو . یدرویدک هکمردنوک هنسهر اد

 ندا هواوی اتو وقیاوا یری هعاخ راک. ید
 ۱ ۳ هب یدنفا ن هکب هدارا بورود

 هلن رفدر ماش ندینوع نیسح هدیرکسعرس باب . تک
 .یرلنههللوس هدارو مه . نیقاص هعونوا . نه رک وا یابسا یلج

 . هلاق چکر دق هماشقا هدهرمشط . كساريجاق ندكر غا 6 | هکایالوا
 ا نرو بدوا لمن تتلارزا نا لک هدنتقو

 هدادواصاخ . یدلکد هدرااروا یدنفا ندلازع فسو . یدید

 .یروای هنسشراق بوس هنسهارا . یدشلانو قرالاق تعاس مرای

 ۰ یدکجهدک هنسواق غرس هج شود قرەلا یی نسح لب عن
 یعود هارس قرهل | اوه ندرللو هقرا یرزوا ماشقا « نداروا

 .یدشمصابماهوا ندقو ېه هد ران وک ود ینساپا هاش داب .یدرو ب وشود



N تن 

 لوبناتسا « رویلیدغاد همارقف ربقف بولسک راجوق یرندنوک ییا
 . یدرویلیرو نوا رشیکیا رر, هتیراهطبخ

 . یدرویمهتسیا قمالک | ۰ یدروبملی ىراس كرانو یدنفا
 سو ینلا كنسهدلاو لو بولیئروق ندروضح ؟ یدک رک هتسه
 بومالک ایهنسهارا قرهلا هناي کی نسح یساغا لوق هرکوص ندک دا"

 ناوب درع یکی نامز یھ اشاب ینوعناسح . یدشمتک هب یرکسعرسباب
 .یدشعاروادكنا ندنتیدل آ ر ینکیدلکكندنفا .یدرویلکیهدنشای.

 راقاب لنک رب یرازوک . یدرویلوک یزو كناشاب رکسعربس « طقف
 لوق كررو مالس ندر «یدنفا ندلازع فسو . یدروشروک

 یدنفاندلازعفسو .یدرلذمقبح هیراقو هح صود ء یدشمرک ر

 . یدراو یمادوا یرا ع ای « ندنغیدلوا یریشم هصاخ

 بو الوشراقهدنشاب ناو دم ییدنفا حاصر اشا یلوعنیسح هتشيأ

 .یدشع ایل وا نک و : یدرویروتوک ردقهتسادوا لرءرک هنلوق

 .یدروبگ ارواّصبصتم لر هرتسوک تافتلا یک ینامزره هب یدنفاهسندهب

 « نامز یرلکدرک هادوا هرکوص . یدشمتک هنجوک كنەدازېش

 هدرلنامز هقشاب . یدشمهمهتسیا قمروط وا اشا ینوع ناسح رکسعرس

 بوشونق ندير ندهواهلتک از هللایدنفا هلرهجما هوهقر بوروطوا

 ۰ . یدروقح یراشید اشاب و هرو

 : یدنفا ندلازع فسو

 ماج حابص 9 . مهشول وق هدروطوا . یراترشح اشا

 .یدشمر وباوج قرهروموص اش یوعنسح .یدید .ردهدقملعص

 هللااشنا نامز هقشاب ردراو مشیا هجهدایز . كروي هدعاسم -

 زسه رج .یدرویمهلکب یناوجو ند رکسعرس «یدنفا نیدلاززع فسو



 بس 6۱۹ تس

 تمرحو مظعت لباقبودیا تیاعر هجردو یدشملل | هدازمشیوط

 یدنفانیدلازع فسو ؟یدرویبدبا هلو نوجا رکسعرس ییدروک
 .یدشع وطندنل وق یناشا رکسع رس بوقلاقهعایا هلتفاص .یدشمامانایاد
 هسندکمعا زاب هلضف اشاب یتوعنیسح . یدرویدبا اجر یتسامروطوا

 یراقدیود ندهنلاقرادهتزخ « بوارا ینزغا كندنفا قرهروطوا

 ساخ هلبا اشاپ عدن دوم ء رادهنیزخ . یدرویتسیا كمريدتا دبات
 رضاح هدكنیدنفا ندلازع فو « نک ریلیدبا هراشتتسا هدادوا
 : اشا یوع نیسح . یدشمهلوس ینغیدنلود

 ندر و زوفوا شا یشجار پای« هدوروطوا

 هد شر وي توعد هواه یارساشا مد دوم ماشقآ . مد نم هلکی یو

 یهو رگ ب مداعاسا ءزهسشمروم تاس هنیلع زلف ورک
 بوراو زک هسر رب دشب 0 ق مک رس یک لک و نرم
 . ملا الا هزکد ینحودنک . وریغ

 رکسع رم ۰ یدشمریشآش < یدعمرازق یدنفا یدل

 ندنفرط یساباب هاشداب كناشاب مدت دوم هحک . یدرویلیوس راهت

 كوي ها یهلئتسسم ؟ یدشعرکوا ندهر ینکیدلدا توعد

 میدن دو . یدقو نالی هقشاب ندب رد ی هدر و ندنسهدلاو

 راتباکش هدزکقح كزس « رایدروب بلج هیارس ی : هدیوقلاق اشاپ

 ندنحناتوا یدنفا ؟ اییدلکد هناکی هلاح ردق كجهید . یدلوا

 قلا ۳1 . یدشمهلمسرس بودوت وا . یدروسلی ی

 ۱ : یدروفاب هننزون كرکسعرس
 ی زعآ هللاو .شمهل وس نالا هسشم هل وس ےک تا
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 «یدر وی اوج یدراروشیروک راتوا قحما ۱ مدهما فال وا

 توعد هارس كناشاب مدن دوم قرهامراو هنقرف قجوج فاص
 كزان یهدازش اشاب ینوع یسح . یدشمریجاق ندیزغعآ ینکیدلدیا

 ندنزغآ یرلکدشیروک ككرانوا ء یدنفا هتشيا . یدشمالاقای ندنفرط

 ناخزپ زعلادبع هحیک اشاب ینوع ناسح رکسعرس . یدشمرب و ربحاق
 تاسرت و کوا توت رک وا ردق هنناعرش ینارحام نک هدیووضح

 قرءارغوا هنسرئاد ناال خشندنک را حاص . یددوتسیا قلآ
 < یو فداصت . یدشمشوروک یلیو نوزوا هللا یدنفا هللارخ نسح

 ندششآ مظعاردص .یدشلک ثرازوا هداشاب ودار د مظعاردص

 بو ولو یعاحو یحوا هدنلاح رابتخا وش هسرولوود . یدروقروف

 قرهالبو ییافنم رب هدنحا هقلاط ر هدیرالو لود زا رب ها

 روسج اهاد یدنفا هللاربخ مالسالاخیش . یدروکروا ندکعوروس

 «یدر وم ۹ ر تفرش ندنفیدل | تانیمأتنداشاب تح دم .یدشمقح

 ندع( حا ا ارج رب ۽ هد یدفا هللاربخ هداشاب یدشر

 []ندنرو او الکو اش یدشردم .یدراشمشل رب نوجم اقم | راربخیلربخ
 ییدنفا هللاربخ . ا ناح هنسهراد تخشم زامقح راقح

 ا هه نداشاب ناسح اردک هب یرکسعرس یالاو باب بولا

 ا ا ا ا انا یدشرذدخ .یدارلکجههرکوا یکیدلو و
 هدرا نک رارآ یا e . یدشلو یاشا ینوع ناسح

 . یدشماعاص یننجهالتسار هدنسهراد تخیشم . یدرولوا شلو

 : دلرهلوک اشاب نوع ناسح

 شيا ولریخ هللا هاد شم تاذ « یرلترضح شا لک دن

 شربل | ندنسیل اییریزو نهشمزاو روناوصوصخم هیالکو هدرودوا [*]



 تن 0۲۷۰ سم

 هدنرلارا اکو ًاتاذ ۰ روییدبا دصق ینملخ هكزبنع ناطلس ] هتیرزوا
 قجلوا یا . كدهلبا راکفا هلوادم [ شرازوید هربخ ٌهمقو
 کو تاذ رباسادخ « رلر د شمریلک هنغایا یمکه كەت

 همد . یدررقم كما عییدصت بولک هب یلاع با 4 ادور

 هللاربخ نسح بور و مالس اشاپ یدشر دم . یدشمقلاق هعایا

 رادهمزخ اْساب یوع ناسح . یدشمروط وا ها ناب كن دنفا

 یکیدنرک وا نەم . یدشعا لق یک یییدلوا ین راقدیود ندهفلاق
 كناشاپ مدن دوم « اش یدشر دم ظعا ردص . یدشمههلیوس
 یدنفا هللاربخ . یدرو وروک هدناکما یتسهل ریتک هترادص رارکت
 هلا الب جوک یهاظ . یدشمروطوا بوقلاق ندنرب كرهدبا شالت

 قرهود یتفیدنصیا هدنسهقرا كياخم هورف تا هب رمص نرو

 ینیراس ساوا . یدشاماایاد هلاقتا ساقا نداتدرو

 ناسخ ۾ ۱ ی رالاقص كربس گر هب هرتس یراقمراب

 : اشاب قوع
 هلتاعفد ههاشداب ۰ شمردیا دام دامیا ی نم هم دن دو ا

 . رارلیا دیأت كردبا هللاب نیم مابونم یهدیارس ینکیدتنا ضر
 . یدشکد , كي وسود هزاح هریک كاي

 هدكمالسالا خش ء هدكمظعاردص یرادید كمتک هنوکر وس

 . یدراشمالشاب هکمهرتینبوراراص . یدشمروتک ندنراشاب ی رال قع
 : یدشمروص ندکرهنکح یدنفا هللارمخ

 . یدتجهلب روم ذاحاتاررقمهلززملغوا اشناماس هدهناختلود -

 1 رواثالع یيدلدا دقع لحاع رارفر زونه ندزکیراقدرویب

 هداا یرهم كمدن دونم هنب هحابص هماشقآ عا هللا هلشیدک وب



 EO تم

 E ناه یراب 6 نواز اشا . رلاغوح یرالامحا یسا

 یدشردګ رار رويه یرهاوودخ تاذ . مرد یدرلهسروبفاب هناجما

 ۱ ۰ یرلتر صح اسا

 یلساصا كرەوشود . یدشل وط یقطن كماشاب یدشر مظعا ردص

 كنسرالا قرار دشبق یرازوک لقاح . یدقو یرادتقاهنناب رکفرت

 : یدشمروا هترلزد ی رها
 كتلمو تا ود و € اح یدلوا بلسدم ضەدارا هللا و ا

 یبمهیلب مد دو یادم هب وامس تافا هدرا لا 6 من وص

 دب كملس اراشاب لوا نار یربخ صا وش < هللا هللا . راغاب هزمشاپ

 ا اشاب یوع رکسعرس .یدشعد ؟ هسقود لکد یعهدنمرادتقا
 : یدشماشقوا یزوموا كمظعا ردص

 . ردشلر و رارق 1۹ هدهباخهدن < زکیامرو و نا سه

 . رگورقم قلا كا هقولبا نواه یارس نوجا نوک هنشراهح
 هروهظ یعرش عنامر هک اما . مربناص ردبایلحت تیقفوم هلیناکرب یرلامد

 . رولو یبر ردقو مکح « هسزلک
 : یدنشلا نش رز ۳ یدئا هللاربخ نسح مالسالاخمش

 . یدراکجهریک قینایوا نوسلوا ینسیراب كناور ولوقروق قترا هه
 لودسم یسلا تار نوجا یتوک هنشراهح هارکسعمم ء طقف

 کیا هببنشراهچ ۰ یدیا یسیتلا كلوالایذاج نوک و . یدلکد
 زکس قرق . یدردبا تعاس زکس قرق نوک یکیا ۰ یدراو نوک
 هدیرادتقا كعا لیدبت ینالکو هعفد کیا شم ناخ زی زعلادع هدتعاس

 . یدلملیای لوا نار اا هب . دلی راح قمرود ۰ یدیا

 هرکسعرس یون نکل . یدقو قزف هدنسارا یلاص هلا هنشراهح

a a E 

E 



o ESتنش  

 . روینوروک یقمدیدباق ندلا یراتسوب : یدکجهلیهبهللوس لصق
 ؟ابیدنمهد «غالاق هدزع راماقم هدریویدبا بوی ناه مردار ناما

 یدنفا هللاربخ نسح ٠ یدرولوا شمشود هتعضو ممولوک هدربدقت و

 ندقدلوا یماکذ كجهردک سرت یهالک هناطبْش . یدبا تاذ نامان
 ندهمر درس یدصم ب ودالت | یمظعا ردص هل رگ رس ۰ کج

 رفد ر كرهبروت هب الود ناک . یفراواب الف ندکمرتک هلو

 رووا دعا یملق زاش یوزاقح یو د ل ۲

 هب ام الارص راهلک زسانمیلقاحاب نوزوا ناو ار . یدشمر دشالود
 . یدقو یرابتعا هراش هلو كناساب نوع نیسح . یدشمالشاب

 ندا ی هد كح هدا قلالع بودالطرومو راش ر هت هحاوح

 ۰ یدرویلکب یهحش ینجاراو كنندنفا هللاربخ نسح . یدرویلوک

 نو الجز كندنفا هللاربخ . یدیا دقتعمهحهدایز اشا یدشر هجوق

 ینغید_شلاح هنشک یغیدانلوا بولوا ( سم ) ابو ( دعس ) هدششنآ

 .یدشلت | هنرزوادعاک هاب احاخ . یدرومس دناقا . یدشمالک |

 یاغعا ر هل کیسع س مالسالاخش هيد یه راقمحا یدک یھ

 . یدشلوا ینیدر دیاقیراهاشداب هلکل هل و . یدروسد | قیمحم ندنجما

 هنشراهچ یللسم . یدقو ینیدبای یثر, هدنقیقح كنیدنفا هللاربخ
 یابقتسا بوت | لمر ایوک نوجا كمریدتنا حبجرت هللوا ندننوک

 ینعامزاب . یدشم راقبح وه همزاب هدر ندنج . یدرویدا و

 ندک دهلهسروا قر هر دشیراق یع راقا ر (یراص كع وقت بو هلک و روک و

 : یدال ندر یرهآ ندا و اف
 فاطلا ولد و کلوق فسض و . موق رداق اب هللانحسف

 هیامم یرللا بود . نوسلوا رارکس" هکفیدرویب شخم هیناحیس



 بس ۵۷۲6 تست ۱

 مظعا ردص . یدشموفوا فرش صالحا ید هحاف لا قرهحا

 ییراشید ندیننوکروا . یدشمویب یرنزوک كناشا یدشر هجوق
 یوع سس رکسعرس < یدرویرتم یرالاقص . یدر وجا قاچ

 كمالسالا خيش « شەقلاقەغايا یدشمر دشوواق هنساقرا ینلاییااشاب

 هللاربخ نسح اهد زا . یدرویقاب هسرازوک راک ایر نایالراپ هلت ون

 : قراپراح هر بول وط ندنلاقص ییدنفا

 ۳ یع مواع : ردرکسعرس ناووط هدک وشراق 2 نادال یه ب

 ندهطراسا هنسهسردمدیز ابی | ۰ زدیرح ناکرا . رادار هدفا

 نس> . یدکجهید . كسردیا سابق یعهرازموج لهاج شک یکی
 یاب . یدشمصاپب هنرزوا هطق ر ینعامزا یراص یدنفا هللاربخ

 دم مظعا ردص ناسک یراص پاص ندنفوخ بواللاص هنناي ییا

 : یدشعادلرم هحشاو . یدروفاب هنزو كىاشاب قدسر

 (ادتازا ردح ) نوجا هنشراهح مو هدشرش وش هتشيا س

 هحیک ون نامه هالالع "الکوتم یشیاون . مراردارباشا ناما ۰ ردولیزاپ

 كنلوایذاج : هجنلوق فیرش موقت هنب . كرك یتا یشراق هحابص
 اهد زا اشاب یقوع نتسح روتروک دعس یتوک یلاص یجندب
 هد ( تیز )ر : بودا قشع هيس زر هتناروص كمالس الاخش

 هجوق یراق هنسودرا رصم ندیزو یافت كرلزابوب ا كس ید

 یدکج هد , لدشعا باغ سراج نادیمر

 . یدشقاپ هتنزوب كیاشاب یوع نیسح ءاثا یدشر مظعاردص

 ءاشاب ینوع نیسح . یدشلوک یزو كرکسعرس یهزرج
 هنیرزوا دغاک نوجما كم زاو ندهلثسمندنسوقروق كمالسالاخبش
 « هللاب ذاصلا : قراقاب هاتک یلقار اي یراص بوک ود مقر نوا شب



 وار و ی

 .ردکیهلکر شورفک قمشاواصهنعالخاهفلخ . مرونقاص ندشیاو نس

 ندنسه یدنفا هجاوخ هللارخ « هکو لاح . یدشعا نظ ینکجهسد
 ینسهماس ای لواقایا ر كعاخ . یدشعا تاسا یراسج نوح لوح

 ۱ : اشا یوع ناس . یدروسیا

 . رول وند هنشراهچ اشا ناملس . م هرو زوس نو

 مهسربلسالود یرلنآ . ردقجهباي ینارضاح هلنروصلوا یخد لیرصبق

 رارق . زکسروروس فیرشت هیزجاع هناخلحاس همانقا . امف

 < رلاق هب هنشراهح راحان هنسم هاش الک | هلا یر رولیر و

 ندقدلرا ندهفلاق زاب ضع اشا ینوع نسل هتشيا . یدشعد

 هنسهر اد مالسالاخش نداروا « شمتک ه«یرکسعرس پاپ هرک وص

 . یدشمروک ینیدنفا هللارخ نسخ هلمظعا ردص قرهاضوا

 یشراف هحابص بک ء نامز ینیدالیشراق یییدنفا نیدلازع ا
 لقع كرهرک تقو هنشو . یدرونوشود ( یلخ ) قحهلیاپ

 . یدرویم هتسیاكمربع نامزبونالابواهلاهدازمش نایالواهدنشاب هدكب

 بواوا بوجح هدنسیشراق_كرکسعرس <« یدنفا نیدلازع فسو
 كیاشاب رکسعرس قرەردلاق یترازوک . یدشمرازق ردق هنیرلقالوق
 ییدنفاندلازع فسو اشا نوع نسح ّ یدروبنکح هاب هز زود

 : نوحا قمالقوتلوق
 ۳ یرلکدهلد هدزمقح هب هسیا هب N مكحدقفا ا

 كلردشکح ندنرافرط نمدلفا نکل . راردارح هدمالک ةرادا

 یمذحهلوا توف ا وا اا هج وک هدایز - دل زکلوق

 ّ مد زا لومأم 3 ندب لا رشت دفا هدمدروناتنا یدرلهس هل وس



 هات oh i ات

 هنغاص ینسکح . یدشمارحص ندنر یدنفا نیدلازع فو . یدید

 0 نیک قرهداسوا بور داق هنلوص

 نامت هلمس ومان یزکشلود تاذ را مىق هاذ مسا ا

 ٩ رتسیاه ندزس نولاخ و . یدردا تیاعس یّرس مهدلاو . مرودیا

 . رایا تمدم ینسود كسشهروهدیا هراع هللا یدنفا دام نس

 رقحدغب قرهاص تقیقح یرلالسوا ید زعدنفا واتکوش
 داعامدع تقادص طرف ًاتاذ . رارر ویب مانشد بوقاب هلرظن مک هراز
 هراز . نوسلوا هللوا نوسراو . كدرلس ینغیودلوا ثعاب یدبلوت

 . رشود قمشالقازوا ندی وام رظندعل نم

 یرلن | ماباب هاشداپ . زکسر روس شالت نده . مناج قو
 . یدمردنوک شوب یلا ییاشاب عدن دونم « یدیهسلوا شمهلکید

 قجالوا مظعاردص هن قلطم اش مدن دوم .زرولب یقیقح
 درک مدلاو لوس هدنلاصفتا ندنرادص « یلج هوا روضح . شا
 ۱۳ ام یی یر ندا رفا رطاع راسفتسا یار
 ؟ یشو یتحص ۳ كيو

 :NS اما .مدشمتشيا هدن ۳ رد و و سم

 . ردهدنسهاخ كلیدمش اشاب دندو . یدالوا یر

 ,یخدزکلوق مدقم مه ؟ یممولعم یجهبهلک ه یلاع باب نیراپ س
 مدلواتافلا رهظم یک اشاب دو نوج . مدشلا لاصفا ندن رادص

 . مهل وا نب هسلصل ار نزادعب

 هیدن هللا هدازېش' . یدشمقلاق هعایآ هللدش اشا ینوع نیسح

 دو ۰ یدلوروا هنیحآ ی سه قترا 1 یدکج هشلب وس بورایکح



LN 

 . یدقجهلوا رکسعرس زس هش هداشاب شیورد مظعاردص اشاب مدن
 . یدرویلبشالک | یناصا یهدنسهلج كنىدنفا هللاربخ مالسالاخیش

 ُه ید را هما یحلصم

 لند رکس . یدشلاق هدقحا ی زغا كندنفا نیدلارع فسوت

 هلوص هغاص یک رربتک شیوک یسکج قرباننوا یرازوک یراشاق
 ES یضوط اشا 39 نسح . [۱] یدشمالشاب کما

 قوح .یدرودل وص 2موقروفرب ندید یدک ه ادوا صوت

 دوم ۱ تعاس ی | نوا شنوا هسررو تصرف هللا . لکد

 هنسهدلاو رو هژلراکتخ ی همهتسیا كمرتک هب رادص اشا مد

 یدقجهلاق هدنرازغا یراقمراب هدكلاع هل هدالرانوا یدکجهرتسوک

 . یدقجایاس وا ندنرب بولیصراص ابوروآ « هکیدکجهدبا شا هوا
 .یدروسرود هدنک وا وق كبقطصم یال اربم یروا شاب رکسعرس

 یرلش واج هدر .  یدشمشود هال ندندح كیاشاب یوع ناسح

 یلوع نیسح ۰ ید راشمر دلاق ینسهدر یزمرف كنسهطوا بود ریکس

 | 7 یدشمهلروک هلس ادص كيد اشا

 . كلو یناشاب نایلس یرظان هبرکسع شک یدمشاکب مت
 فالاقیک .ردعولطم ۱ باب ردق هتعاس كراح چوا

 مربا دو
 . یدشعود یرک بوقاج تاب هاشاب ینوع نیسح كب ینطصم

 رکسعرس ناما : یدشمراقبحیراوسرب كم یغایا كنن | « ندامرود

 تقوبوب هلک ۱ هدفرطرب . رارتسیا یناشاب نایلس هل یرلترمضح اشاب

 . شمراپاب هلو هدیرلنامز یلرکس نیدلارع فسو [۱]



= OYA بس 

 رلتاسر وس بام ی اعر باب قرهفار ین رلشیا نوت لند هم 1
¥ 

 ۰ یدیمردن و ی ربخ

 ۱۰ ل ندندنل | هلوا نوک كرارق (كناشا نایلس
 ۱۳ ۰. یدروباب یرلکجسمک هک نج نوک هنتراپچ
 هنتکمهب رح يبت ا اک ییاداموق یرواط هعبلط یجنشب هصاخ

 تباحا تا هنوعد كیاثشاب ناملس كب ته : یدنغا توعد

 یتسلوا رضاح یحانص هبنشراهح ۹ تزغ اشا ناماس . یدشعا

 نانلو هدنلوقهرق هناخحالس هلا هلشق شاط : هرکو ص ندکد هوس
 دم ةا ی رفدرب هع كرلدلوا یل همش یراطلاض ندرواط چوا

 یدشمامرودهلْطف هدنتکم هیرح .یدشل رآ نداشا ناملس ك تزع

 . یدکجهدبا یقبقح یناطباض كوکشم یلاوحا كرەدک هیهلشف شاط

 قح هباماراب هشیا رب هل دی دا ندن لاو هدرول اط چوا اد

 كولب یحر رواط یجنشب كب تزع . یدراو طباض ردق ییا نوا

 هدکلرپ هلکب بیج . یدرومدا دامعا كب 5: ( بیج ) یسشابزو

 ۱۱ ۱ ۶ ۰ یدراشما دق ههلصورب یسماسا كلعیاض ییانوا
 یدشم رب دلرب هجم را هب اداب ناملس هدینغیدا وا ت ذم رح و یلتنما تکی بج

 ناماس .یدشمشوف ی رح هود قرەلا یهلصو كب بم

 یطظفح دج |نالاریمهلخ اد «بتکمءدن اب .یدروس روطواهدنسادوا اشا
 هد( عاخ ) هلا اش ناماس یدبا فقاو ههلثسم كبىظفح یدراو كب
 ك( سج ) یشابزو . یدرلرو دا تبش یاعرش كناس ر قجەنلا

 شا روال کی بح اشاب نالس . یدشلک هدنجما ر ناق
 ییدردنوک فلک تزع كب بیج ۱ یهاتا بهاذ هنکیدلک نوجا



 هتعبما i تست

 .یدشمرود هدر قلا روا كن هطوا تولآ تعضو كرهرو یهلصو

 : هک بج هر دزک زوک هبهتسل كلشک ییا نوا اشا ناملس

 : یدروص کوج . یدید . رود كح

 مرناصیننیدلوان ؟ یعراو زک هناذیبج یفاک هدندزت رروناط _۔

 حلصا اع . ردطرش یساسا قو "الوذبم هناخیج « هک کسرولیب یا
 ؟ یعراو زکتام

 راو هناخبج رادقم یلزج هدررواط . یراترضح اشا ب

 دراو ناد ها یعد کا ور
 اج کت . كدا قاحتا هزکروناط اا لعوا ید

 یتغیدل وا مزلا قع ولو صا تبقرتم یٹراق هلامحا یه . مردیا مالا

 هربا .مردیا نیمأت ۳1 ن : هناك ه هناخبج ن راو سەما شومارف

 مالس مکیلع قاب . نوسهلدا قاض . رولیر و تام ولعم تزع

 قرهقح هیراشید "ةکاز ء هرکوص ندقدقح كن بحت . یدید

 کب یظفح دحا ينالاربم هلخاد ناقار کلا یتسیدنک لک بجن
 زسهناخبج .یدا طق یتجهلا ناح لا یسهلثسم هناخبح . یدنضاح

 یدق و رايش رب هنمان هباخینج هد هدندتکم هی رج 1 یدنمهلس ای یثر هتلا

 نایماراب هشيارب .یدقوب یرلیمم ككراپوطو رولوور هلب رلکنه رد اتش
 هنناي كناشاب ناماس كب یظفح . یدراو یرلکنشف ( رتسخغو )

  یدرالبهدنا گراذم :ینیمیم بوط هلقلبالوق 4 نایت 8

 كرهلوک كب یظفح . یدجوک قلو یراکنشف رولوورو كنف نکل
 : اشا ناملس . یدشمروطوا هتسشراق كناشاپ

 . ردبا اضتقا كما لح ندهحیک وب ینشیا هناخبج . ردارب بس

 یماغا لوق یحوط نامه نس . ردراو یعوزل . م هلوب ولکرادب زب
E 



 بس 6۲۳٩ حس

 « ردیضتقمههاخج اتو . تیامازعا هنسهمشح ناو نیدناقفر

 .ردیللو رضاح هدننتکم لاحیأب رلهناخبج نکد هر تعاس هجکو
 هانکتسا ینلاحعتسا هناخیج یدنفا قیر هلبا راطخا ادک ات ود
 نکسرتنارواد موتک هنب مس 8 هاا: ای هدیا

 هناشابناملس . یدشمالک | ینکیدتک هدنلو كراشیا كب یظفح
 فالا ربم هبلخاد . یدبا هدنادم یراقدلاق قباطم هلا اشاپ رکسعریم
 هلضف هدنناي كناشاپ ناماس . یدفلکم هلکمنا اغا هدنر یا یتیدلا

 ۱ : یدزمهرع تقو قرهلاق

 یراهاخسج نالبرویهدر . كامروس قارصیآ هنتسواشاب =
 .یدشمقح یراشیدكرهمد .مرهدب انیمأت ینغج هل شلاخ هراضحا هدم اب

 هجک ر هدغرا قترا <. . یدعلاق زکلاب هدننادوا اش ناملس

 كجءر دشک قراواصبودالتا زسعنام هدیهحک و . یدکعدشلاق

 هیرکسعرس باب ۰ یدراقجایانبوا هلیردقكناخ زب زعلادبع هسرارولوا

 كنا حاضیا یعضو لوص بوروک ییاشاپ قوع یسح كرەدك
 هال درک کیا نوا قتدردب و كکب تزع مه . یدهدنحاتحا

 قره رشا هفرط ررردق هماشقآ كطباض یيانوا . یدکجهر و یهتسل

 هدنسهناخلحاس كناشاب ینوع نیسح .یدکج ههل وسی ر لال ردشالقازوا

 . یدرلشمر و رارق هلبوا
 شم هدهلسهملس | ندرارو اط كاطباضو شيا : یدراو یساهد

 ۵ . یدا یلدا نمأت هناخبج هرواط جوا . یدرویلوا

 | هیرح بتکم ندهمروک موزا بالا نذا كرهدیا لاوئس بوروص
 ۲ یهدهلشق شاط < اما یدرباینهل | ۳۳ ین ه اضیرج یيدتسيا نوا

 ۱ رکسعرسكمردر وهناخبج هدارفا کهدنلوقءهرق هناذخیحالس هلراروناط



 تخت ۳ تم

 یسمردک یجاتحا كرلر و اط نداشاب یوعنسح .یدیهدنلا كياساب

 .ئسلاوح شاطکعب + هدقرهوا كوم كاو یتننوا . یک با
 كب ( نما ) یال ارم نالو هدهلشق شاط هلا ساب مهدا یادناموق

 . ندقدلوا هدنادیم رانو . یدکحهدبا اجر ینسام اللو هراهعطق هقشاب
 هلئسم جوا هدایز لا اشاپ ناملس . یدزلاق یناکما قمی یشر هرکوص
 هتعاس بار . یدرو هل رلیا هدتقو . یدرومدنا هشیدبا هد رزوا

 ندیدنکیا یناشا نوع ناسح E . یدتحهلوا یدنکبا ردق

 .صاخ سلح .یدبا یستربارازاب ندرانوک هجرک . یدبا یلمروک لوا
 ا هر ر ندنماقم هدكياساب اع رس ۰ یدکحهمعا عامجا

 یجهدک هفرط رب ۰ یدیا لاح ناسنا «امآ . یدقو لاتحا
 . حلق ندهتسوت نهلکب هدنشلد هدوا اشاب ناماس . یدراب وط

 ِ یدشفار لیصا دنس اقا همیلصت ینحلف . یدشمهتسیا

 . یدشمقح ندتکم قرەر دش وواق یسەقوط نواشوق هل

 ا E e یت ارىق « لوا ندزلک كي بج یثایزو

 ۱ ی رلن اوت دم .یدتج هنالل و هنس وق رکسع رس هلعل ترد نداملا یراوس

 .یدشمروک ینکیدلک كنراوسر نک زدولود هدنما ر ناق نکو یا

 ند را واح اشا یوع نیسح یراوس نلک . یدششاب بورود

 . رخ رب ندرکسعرس . یدشع راج یلق كناشاب ناملس . یدبا قر

 ه یدروم دهتتسیا یتسیدنک اشا ینوع ناسح <« دوخاب . یدراو

 که دننامل اشاب هک یناشاب ناملس شواج ؟ یدرلیبالواه هقشاب

 .ناملس . یدشمراوهنن رزوا هجشرعود نوجما ینیدیاط بوروک دلا

 : یشواح گن . یدرونلکب « نئ ی رلشاق اشاب



 ۵۳۲ سس

 هل . رارلکب یزکتاذ اشاب رکسعرس . یراترضح اشا

 هنناوح لر رارکت قرهلا هدعاسم .یدید . رارروب وند رائوستا"
 : اسان ناملس . یدشمهتسیا كمت.

 .ربوالوم زارب ردك هتشيا ن . امقيص یناوبح ..ملغوا ا
 زومهم یاوبح .یدشمس هنا رف .یدد . كشمالاریخ هجهدایز,

 بوجوا قرهنادربتاج یرلهداج یرضود هنسهلشق مس قردبال
 . یدشلوزوس

 یال ا ربم یرواب رک رس اس نایت راو ید تعاس

 و رکسعرس یناویح.. یددمقیچ هنناي ككب ییطصم
 رارکسع نارود مالس اشاپ ناملس . یدشمالراصا هر ندرارفت»

iEودنا ناو دم كب یطصم جا ار 1 یافت  

 ی رظاب هب رکسع بتاکم . یدروشالود یراقو یغاشا دەنا اود

 اغا نالا ىدشمالوشراق بوشوق هناي هروک "
 : : یدشمروص-

 ابقدالاقیک ؟ ردیمهدنراماقم یراترضح اشاپ ؟ ردار لصا

 ؟ هللاادنا

 : یدرو باوج قرهاللاص ینشاب كب قیطصم روایرس

 هل . رلر روس راظتنا هرس یرلترضح اشا رکسع رس --

 هاذنسا روس فیرشت ندهلدا توف تقو نامه . یدراردیا

 . ردراو یرانامولعم . قو تجاح

 بور دشکح ی رلکتا كنتک اج «كر«تلهزود ینسف اشاب ناملس

 نهطوا ینیدروطوا كناشاب ینوع ناسح « هرکوص ندقدوق هماظنا

E 1ن  



 تب ۵۳۳ اس

 یاس زا یرلشواح هدر < یدافه رک " ی رجا ندنسوف شید

 . ی رظاب ب رکتسع بناکم قرهر دلاق یهدرب ی رق ۰ رلیدبا یل

 یرزوا قایآ هدنکوا قوتلوقر اش نوع نح . ی ۳
 . یدشع رص قره الراب یارازوک نک ورک اھا ناملس . یدرویرود

 یکبص کەدوغق کیدا لسن اب ا
 باوج بولا قولوص كناشاب ناملس . یدروص هيد ؟ ردیمرضاح
 یدنادلب رم كرار ینرلهآ كس رالا نداشار نادم هنسهمر و

 .یدنفا مالسالاخیش « مناجا . كدسا لیدبت هن یرارق ز
 كناشاب ناملس ] . راردیا ماشت . رازلوت موب هدننوک هبنشراهج

 .هدشب تعاس حاص نيرا نوجا كن | [ رویدیا هدافتسا ندنصمآ
 ید اشا مظعاردص ؟ کو كسر ده نس . یدلر و رارف هنسارجا

 . نارواد هروک اک ] ء رارروک ولتسانه

 دم هیچ و نکشود دارا ی ) ٠ رشا ندق یدک رکلوق

 .هلاوح الالوکشم ردق یيانوا هدننابمناطباض ی هدنرلر و اط هلشاق شاط

 .كنسرلهدنباشاب هدا اولربمینادناموق شاطکشپ هلرلن | .ردراو ناطباض
 'ارجا راداق هماشقا یرالیدس کی نما یالاربم هدهلشق شاطو

 . زلاف رودحم هدر ده یندالق

 رو رح هنرزوا هلصو رب ییرامسا رامدا كکيديدوا نس
  رولقاب هسراباحما زمراو هتعاس مراب . سا

 م یدرویرود هدشوق . یدرضاح یسهتسل كاا ناملس

 . یرظاب هب رکسع بتاکم : ودیمر شو هلکب بج یشابزو كب تنم

 :عیرس ههلصوا اشا یلوع نسح . یدشمر و ا یدغاک

 : قرهقبص ی راشد . یدشم رد زک زو ۸

ِ 1 



 ا

 .ردراکرد یرلب وسنم كنسهفاک . مرولسب یتسه . مدالک | بیش

 . رولیدبا شاپ هلقلوا یلتقد هلو كکیدد شيا . نیرفآ

 : یدرو باوج اشا لایلس
 مدقت یسماسا كم نیما یالآریمو شاپ مهدا « نهدنفا

 . ییاملقاب هنساجما كرلنا لصا . ردلکد ررحم هدهلصو نلیدیا»
 كبس یدمش . رولیدبا هوست یراباسح هدكکرکدد وا

 0 ردشو كچابتحا ر هجهقشاب ؟ ردیمردوو كرلکج هب هتسیا قند

 بولوش ودیر الو یفاعما رشکیارر هدهلوس كاج . نوسهمک نامز
 1 هلو

 یک دا باحا لح "الجارو الحا A | هب اج ناکا بس

 رەدياتش هدب و هد هی رح بتکم هحرک | 1 مردبا تاب هض سع -

 یجاتحا یراروناط هلشق شاط هدهسيا دوجحوم یسهاخنج رتسح و و

 قعای یث رب هدهحیتنلاب . ربلاق یلغاب ىلا رکسع هحقدلروم نیمطت

 ( هاد ) و ( ورشی ) كراتوق یجموط "ةصاخ . رولوا لئاز یلاعحا
 نی . مرولس قیقحتلاب یراقدلوا كلام هبیمیم كب هنمان

 صوصخحءرلرکسع رسی راق وصوب كنلأ ییا « اشا نوع نیسح

 . یدشعابا هنرزوا هناخشزاب قرهایاد هسرارانک كنسهصام یزای
 كناشاب ناملس . یدرویلکید هلتقد یناشاپ ناملس نداعربق یرازوک
 ۱ ۶۱ کشم نوقا هتک وا 2 یدقو ا ىچە لوس هج هقشاب

 كس هلتسم هاخنح . یدشلاد هب هم وشودز ا رکسع رس ٠ یدرولک ۱

 تفرعم . یدریلیاغو هب هاخیج ی هلدق شاط هلصار . یدقو یم

 قفوم هنمأت ینسالوا یدرطا یتاوروک هدیولیر و نادبم ه هغدغد
 : اغا ییوع یسح . یدهدقلوا +



LSB اف 

 هدن رالحمیمهناخبچ رار واط ودقه وسنای . ردرایش لبپس رانا

 .رانآ هد راو رابغک كه0وشورزک یا
 ناماس .یدید . كدشمر دتا باج نوجا كهملیهدیا لوصح عالطا

 یلکنر قسحا نانالقوحو یراهعمل اکذ یلازهتسا هد راک كیاشاپ

 ندیرازوس رکن سند > اشایناماس . ىدشمالشاب هغقاب هنس راز وک

 یکیدلکز او ندەلخ كناشاپ ینوع نیسح . یدشمامایالکآ یثرب

 « اشاب یوع ناسح . یدروشبلاح E الل یابسح . یدشعاص

 هلا ادص ر نهرو قصق هفالخ اا قمشو وق هلسس كيد

 : یدهلوس
 ندءر .ردقوت كرب هلا ودعوا هل درب هب رارف ءاشاب

 هللا ىلع اکو تم < هلا یعامشنا رادس قوح كکیدلس كنس . قچهلوا

 یغیدلواررقمقمشیلاح هنماعا كراك لوا هدشب تعاس [*] حاص نر

 شا مظعاردص و ی راترضح یدتفا مالسالاخش . مرتسیا كمهلوس

 . رار روس و هدلو و ید

 هنشراهج ینفلرضاح . یدشلوا یک ق ج هلیقم هدقايا اشا ناملس

 .یدشمر وتایلعت هدلون وا کب تع یئابکس .یدشمروک نوح اینوک

 یدمش . یدراقج هلیئوط هداما هنا یحاص هنشراهج راروباط
 یرانادناموقرواط لصا تعاسیناه پوشش نامزه ؟ یدریایااب ۹

 هب ,رک وص نوک ییا ی راذیعم اقا هدرلنوا ؟ یدریلیبهدیا سام هللا
 بولی ربع هلا كتسکیا « هسرولو یر ؟ یدیا یم رلشام ال رضاح

 ۔راراص یرظان همرکسع بتاکم . یدزلوا لصاح یناکما ین كرارق
 ردتقم مهلوس هک . یدشجا "هلا فوخ یرازوک . یدشم

 | . ۱۲۹۳ یاس لوالایذاج ۷ [*)



 هه

 وع نسح اعم . یدیا یک شلئوط یتطن . یدروسسهلوا

 .یدشمالک | ینفیدلود هپشهنکهرو بوشود هددرت كناشاب ناملس ءاشاب
 ناملسبوقبج هنب رانکیمهصام یعاسم قراشلاح کما مست هللا روز

 : یداشفوا یزوموا كم كیاشاب

 یقرورض لاحعتسا ؟ ما اب هي . مرءدنا رب ده هدن یالکشم

 تعاب هدکلب و نارسخ بجوم یوق نامز ندلجا ییدلیا لصح

 هرتسانمو مظعاردص اشاب ےدندومت حاصلا ىلع . رولواتک الفو تیکن
 یخد اشا شیورد نالوا نارکن کلرکسعرس هلمشحراج كرهبمتک

 نب ه هسرولیکید یلاثم لیئارزع هزکیشاب بولک هبیرکسعرس باب
 یاعحا قلووط تحلصم «مناح هد مه ؟زکسرولی هلاق رلزس یخد هلو

 هب ساب ناملس ناراراص یزو كرديا ازمسا . یدید . ردهج هلضف

 ۱ : یدادلصف

 ۱ و الا ات عرف یدنفا مالشالاخش سس
 هنشراهج فداصم هنیزکس لوالایذاج هجمرا هدننارابخا مو

 نوجما كن [.رایدهلوس ینیدلوا لیزاب ( ادا زا رذح ) نوجما ینوک

 . یدلوروک یئانشا راک قفاوم قلآ هنمدقم نوک رب یرارق
 .یدلکد اقاش . یسناق هتناردولع كمالسالاخیش « اشاب ناهلس

 تبالو یلاکو لضف هد مه . یدیا ردق یلاع تاذ ر ندمان یاملع

 ی. كنه بوروک یزو كناشاب ناماس « یدیهسالوا هدنسهجرد

 £ یدیمریلمهروک ینسایژر ندلوا هجیکر ء0 یيدملس ینغیدلوا

 هنشراهح كسدنفا هللاربخ نالوا انشا هنیراملع رفجو لمر « تلا

 قوج اسشاب ناملس ۰ یدراو یسهینطاب بابا كنسهمعا مأشت ینوک



 ی

 قجهناساههفارخ ندنکلنوکشود هیایونعم هدلاحینیدلوا تاذر روم

 باوج . یدروسشیراق ههسوسو قعض . یدبآ للف فیعض ردف

 ناسح . یدروبقاب هنیزون كناشاب ینوع نیسح رکسعرس ندهمهر و
 یفیدارا یملع كسکو .ندیدنک . یدرویل و .ندنمآ ۱ ر#
 | هنسهمک روا ندنراشیا لمر و رفح كنیرظان هبرکسع بتاکم ییدلم

 . یدراش ناغهلوا . یدرویدیآ تربح

 . یدربلم هلوا فرط ف. ایو یراماد فبعض ر كیاستا یه

 یسهلوک رهروک یننیدرود لاهو شود هدنسبشزاق كناشاب ناماس
 قوما! كزابلاقع لا 1!یجراو لها هدايند وش قرا یه - یدوو

 :N ىد زرحا کیان راس ا و
 تخم, تک, ندع رک قو یدملخ رغ ماش ناو

 هدلوب ون هداک | . كسرولوا شمشوروک هدلکنا مه . روک یناشاب
 . رو تامولعم

 ود ا رای یا ییودنک* ویو نوک ۵.
 اشا تحدم ۽ روشدلاح هیارحا یدهعت تلا هحم هرک وا « هدهسر ول

 اشاب رکسعرس ی ۰ رونهدبا هراخ هلا یراترضح یدنفا دارم
 . عاشاب ناماس زککیدلی هدنب . رهدیا مالس ًاصوصحم . یداللوب

 احر اشا یوع ناسح ییضع هس رات رضح هدازرش كرارق تروص

 . كشر ترا اروا هدا یا
 . نعهلوا یرضود كال را ندنراوج یرکسعرس باب هدراتعاس وش

 ناف هتنزکب ناراراص . یدشمالراب یرلزوک كناشاب ناملس
 هنشيا ملخ هدلاح ینیدالوزرا ندلکوک ناح ردقوا « هتشیا . یدشلک



 تص ۵۳۸ تب

 هدلبرات رضح اشاب تحدم ینیدمهلوت تصرف هبهمشوروک هرک رب راد
 اشا تحدم ؟ و یدیا شش ۱۳ یدکج هلک هزو زو تشقاع

 یسهقشابندنوالشم كرارکف بالا . یدریلیاص کم زوک كتلم
 دام .یدقجهلوا مظعاردص نوک روا قلطم هسلکد نیرای . یدلکد

 یاعتو میفرت نوجما اشاب ناملس « هرکوص ندقدلوا هدلآ هدیدنفا

 رکسع ان اذ ؟ یدسرولوا شعاپاد با ردف هدرا یرلوف

 یشر نالف قله رف « ها ؟ یدیمشمهّما دعو قله رف هتسیدنک هداشاب
 هودرا ر قرالو ینئصرف ر بسانم هلوش اشاب لاملس , یدلکد

 ر همسشش نالف ندنکلبناک رواط . یدرویتسیا قلوا نادناموق
 . یدشعا هدكلمزالم هدرارو اط تیام « اما یدطباض

 ناطیاض قاحوق قاجوق ندنتکم هبرح یربندهنس چوا نوا
 قمشالک | ها هلبا هلیسو و هلبا اشابتحدم ۰ یدرویریدتنا تشن
 قمان و ایض « هرک چاق ؟ یدا تصرف زمغیص هجووا بوجک هلا ه
 لشت | هد یدشخا اجر ینسهلروتک هنغانوق اشاب تحدم ندرلکب لاک

 « هيد « لکد یامزو تفو یدمش . رولک یسهریص تلا : راعام

 ناملس . یدراشمواص ندشاب یتسیدنک هدنسهباخ ارق ك ( یفارص )
 : اشا

 یراشیدبور و مالس | كرد . نیعلاو سأرلا ىلع دلا

 .یدشمامهلواردتقم کم هل وس ینس هل ضف دن وس.یدشع ال رضاح هبامقبح

 ناسیناو كنالا یرارابع وری ندنللا كنغوتلوق یرلاشب قوح
 بوفاب را كن رظاب سرد کت بناکم رکسع رس زا روق

 N E كرەلوك

 هوالع یمکیدهلکب لجاع باوج . هم هلک | قوج هداروا



 تس 6۷۳۹ تست ۱

 كما لسو هریبادب هدنددص نت فتو ا هروک ک | . كسردیا

 : ردصتقم

 ندنماقم رکسع رس هرک وص ندقدالقارود نا ر اشاب ناملس

 < یدروبلکب هدنک وا وق كب ییطتعم رواي رس . ید هغلارا

 د یدرونلسشالک ۲ ینیدمر دشا ای یراهسک هاب كن هد ر ینمرف

 یللسب . یدرارویرود هدرایا هوطخ نواهلس یراشواح كرکسعرس
 كيعوتلوق ینحنلقاشاب ناملس . یدا هدلو و یمش كناشاپ ینوع نیسح

 . یدشمقبح هرودیروق هلتعرس قرهردصق هنتلآ

 رلاغا میهاراو فراع « نامز ییدتک هنغانوق كناشاب تحدم
 ایا شا عدم < یدزاووشاط قاب نال.

 قلفوحاما .رایدب ایک یلییاص ن ا ناه ء رنک هننزایز

 . یدزلوا ینیدلیحا كنسونق هرابحناس هله . یدزما لوق رفاسم
 . یدیا هدقلمالس اشا تحدم

 ییراشیا سالجا كنیدنفا دام دهع یو هدکلر هک اض

 یرکسع رس باب ندنک را یحایص هنشراهح . یدراروی دا و اش

 1 مظع تعس . یدمحهود هلمولع اط یادم دب رز ایو یسلوح

 یرلشاب هبلط یهدرلهسردم . یدشاریدشالرارق ىتاي هلبا قلابالاق

 یجاسر < اغا فرام ۰ یدرلکج هلب دبا رادربخ ندا نیست ماا

 یفوک ینر كياشا تحدم هع هلب وس كردنا شالت ینکیدلک كباشاب

 كناشاب . یدشمالریف ندنرب كب اض . یدشلا ینتنیه ینوبق نومل

 تیک كجمليدبا هشیدنا یسهک كناول ريم رب یرلقدعناط هنترایز
 . یدشمهمهتسلا كمارو یتمسا لکد 6 نلک ؟ 1 هلب وا ۱ ید



 تسا 690 بس

 ندکم دوس ینغیدلوا م ک اغا فراع بودیا طابتحا اا ناماس

 : ۳2 طن كماشا تحدم . یک

 .یدشمهمه هل وسیشر هباغ | فراع ن هک با وج بورود هدقایا

 ,سفق . یدشمشوق ههر كم اض . یدروقاب هننزو كکب اض

 نار دشیراق یترلشاط لقاج هلیجوا ینابق كنحنلق هدهجاب ندندرا

 نایلس . یدشلوا لئازراراج یهدنک هروب هجنوروک ییاشاب ناملس
 نوک چوا هدهنکیدتا مدهعرد یتشیا ملخ . یدیا یراتسود اشاب
 : هدسه ر قرهشوق هیرجما ك اض . یدراشلوا فقاو ندللوا

 ناه . ردراو یش رب مهم قلطم . رداشاب ناملس ناک ناما
 .یدشگالتحا رءهدیلکوک كناش اب تحدم . یدشعد . نوضنلا یراقو

 هت راي شات ناملس . یدشمر و یا یسعا روم : هماغ | فراع

 رانارح قج هالتاح ندقاع كم اض با اشا تحدم « ردق ههحنلک

 ۰ یدرولیدیشیا ینیدقبج یراناودم كناشاب ناملس . یدراشمریک

 ۳ 3 اض اشا ی اق

 ناملس هحرک .زکیروب فی رمشت هیهطوا رکید « مریم ناما
 و هداروب یزس « هدهسزم ولعم کلا تدص وصح هلا اشا

 لاقاپ مه . یدید « مرتسیا كعد لهدا طابتحا . زالوا ولربخ هکلب

 رکی دلش نلیر و هدنس هباخ لحاس اشار یل وع نیسح ؟ راز ولک نده

 هظحالم رب یراهعا باتش هنراشاب كب هزغرایز « هدنسادرف رارق

 «یدشاو یلتح نقاشاب تحدم كب اض .یدد . ردك » كج هل دا

 اشا تحدم هود « نک رورود بورود كىاشاب ناماس « ایل وا

 یسهلک یرلیا ندرانس نهلرتک هلابخ بوسآ هلقع كنسهلک هنغانوق
 فالتخا هدنرلارا هلرکسعرس هداکلب . یدزامهلینا هناس هدیرللایحا



A EEتاب  

 زاو ندندهملو ندنفوخ اشاب نامیلس «لمتح هن . یدشلوا لصاح

 هجهداس ك ء كنترايز یاشاب تحدم . یدریلیالوا شلک كره

 . ىد هل دنا مکح هنغلدع ود ندا هزرا كشور

 نالشالک | ییدرتسوک لو بوشود هک وا كنااب نامیلس هتشيا

 كب اض - یدروسدسبا ییدنادل راس ند لا غا فو

 کمر و باوج هاش تحدم نکید هنسوق هطوا هلباهشیدنا ییرازوک
 نیا قاب . یدشغا هواض مرح ا ى ندامالو تقو

 ؟ یدکجهدا ضرع راهولج 1 تورا نارود

 رو اکوا كرهدىشيابو ود ها ودول وق یرلنالوشو وف هدرحا

 تحدم .یدروشا ندنکیلد راتخا آ كب اض . یدکجهرو نكح

 .یدروبرودقرهلوا هدنیج كننولاطناب یرللاییاهدنسهنرواهطوااشاب

 ناتمقوج یسیرغود اشا تحدموش ۰ یدشل روح ها ندوقیرلز وک

 .یدرویریصیا قمراب بولوا ناربح هنت اتم كناشاب كىابض .یدناسنا
 ؟یناه .یدلکد قو ایی رات ثكي هل وا شم نورو هدیو 9

 زس4مش 6 یدبهساوا شع ولو یمهتشاب ر هدر كیاشاب تعحدم

 طقف . یدروروا هفبحا یتاحبه كرهسهدا هظفاحم ینتللناق قوغص
 مس او شقو یش ر هدانروا . یدلکد ین هدیه « اشاب

 هرلشبوردلکو تم ۰ یدروب هلکب نشر رجا كى اشا لامیلس كرەدىا

 یدنفاهدد ناع ولتداشر یخش یسهناشولوم وڌ e یدروی زکب

 زسوغف هد رلنامز یلوقروق 1 یدا هدتعسط و ی ہد یر لت رمضح

 یلو كلهه زو لوک هدر قجهالغآ « زوینوروک سو
 یرلهدناف كرل رحم هلو هتشيا هد سه « 8 ىدروىلي ىر

 كرهبهلکتایناثاب تحدم .یدشمرک هبهطوا اشاب نامیلس .یدرولوا
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 ا هدادوا که وا كب اض .یدشمهتسیا كع وا ینلا

 اشا .هللارفغتسا : اشاب تحدم . یدروسرتسوک دصقم نو ۳0

 . قدلوا نون هدهجرد یر وشا یهللاو .كروب هلوش . یرلترضح

 ناولوصقص ندخاحلخ « كرهمد . یدلروس شح تداعسو فرش

 هر دس شاب هلرلهلح قج هبالریغا بوناشقوا یزوموا یناشاب ناهلس

 كالا | .یدرو هلدیشیا یی دلی وسه كياشاب نامیاس .یدشمرجک

 اشا تحدم . یدشمامایالرضاح همدقم ر نوجا قمالشاب هزوس

 EE وب
 قفا هزکیربخ فیرشت « نراقالوق ناک هعابشا هبرلاتت

 نکرورودربنالفیح هزمغیدمالوافرمشم ردنامزهجشو .یدراشمهمهتسیا

ERكب لاک . یدلوا ثعاب یرورس دز یسلروو تعر  

 . رارروط ربا نابز درو اعاد یرللاع یایازم و فاصوا مردار
 یاک ذایعاسمطرف هدایز ندلاها یسالوا شمهمهلیشوروک نکدهناوب
 . مرناص ینغیدلوا ب هحیتما

 کمربتکروررض ندنرلزوس راکهجوت كناشاب تحدم ءاشاب نامیلس
 یحوصح كناشاب قرمز د زىق لوب رب یزو هدیدشع د 4 .ىدشمالشا

 ۍرلکد ید ریلک هنشاب ىلقع كکروت ءرکو صضف هتشیا .یدشمهلک هنن راز

 یکم یناشا تحدم اشا ناملس . یدلثم برض ر وود ردقە

 ندر رح كياشاب تحدمهک و لاح .یدروبلسقرهلوا تاذر سدوخو

 هب اع بتاکم اشا تحدم . یدرودشالک 1 ینیدلوا لتسط مر

 ؟ یدسا ماود یجما قمهمقیص ی رظا

 ناو رولیروم وزرا یماح هسف و . قوبح ر « هوه لا  تس



 ۵و۳

 زروهچا قاسم یاسا هللاو . ز هدکمروک نوغرو یرهاعرک
 . زرولوا شمهلوس فالخ كهسید

 اشاب تحدم قرهلا نالف هوهق هوا كنرظات هي رح بناکم

 اشاب یوع نسح . یدق و یامز و تقو كج هلبریحک هدنعابوق

 كلوش ًاتاذ ۰ یدرویلکب باوج هلحع هدیرکسع رس یالاو باب
 ندقدلرا نداشاب تحدم . یدشلاق تعاس اق هماشق | هدنسار شب

  هب هلشق شاط هل ر هدریکس هتکم هدنداروا تام وک: یکایک اس در

 ۰ یدراو یرلترورض كمرو تاملعت ندشاب کی هکب تزع ینانک

 ناملس .یدرملیبهدبا تسوا تلا یال نوت ۹ قلاق جک ه2 د سا

 ۰ یدرهلهکک كرهنکح اشا

 یرلترضح اشا رکسعرس یدمیش زکلوق « زمدنفا ا

 یان رشاش یو نیک مادا رومآتمیدنهت .مرولک یا
 ضرغ قفدلوأ شما لدتا ماعم رارق ١ رارسیا مالتس اهو
 . را رلبا

 : یدشمارحیص ندر كر ەىمەدب| هظفاحم یلادتعا اشا ا لا

 82 و یدسایرخات تیا لس

 هدراکو لاحیه . مهدکملا راظتنا هنیرالاع اوج قرهلوا ناهدرب

 قعا هن یدمش هاوهاو .مرولوا شهلوس یرعود مهسید یدالوا ونا

 1 یدررولوت رضاح یتحو یدرلرولس هدلو وا اعفر هلا ؟ مزال

 شکملان کو فلات تشک وانو سام دوپ یا زیدنقا
 هدننابترساحم هضرع ینځیدلوا هدقم ولو شملا ررش نجما حاص وب

 حابصلا ىلع یراترضح اشاب رکسعرس .مراپازاینی راهناویدخ ءدعاسم

 یتقو هن رلترضح یدنفا دارم تع اوج ةدازمش كنرلءولو رضاح



 تی او تش

 بوص تامولعم لوصح یار یزکلوق وللو اجر ینضرع قرهلوا
 ۰ رابدروم رابسا هنن رله امف

 مزب قحا ۰ رووا را رکشت مظع 6 شل زوش تر و راشخا /

 لصان مه . ردقو زعامولعم ندرارف لوحو لدب یا نالیروم

 یخد ندنو . یدشادا ماعط هدکلر ماشقا . رلیدها اعا نوسلوا
 ینیدلوافالتنا ییساسا هدنفح رارق رغت هدهحشرات ضح یدنفاهللاربخ

 ۲ رولشالک £

 رم 14 ندنغیلس یرارف كوص كىا اب نامىلس € شاپ تح دم

 هن راهح كءلح هد مظعاردص 6 هدمالسالاخیش ۰ یدشمامایالک |

 و هدیامولعم ید. یدرلرویلس یتغج هلساب هدز وّمط ۳ام یو

 یهکمروک شيا هاب لشاب اشاب وع یس اج . یدیا هدلو

 ۱ یک ندنشاب مع هدكکب اض هدادوا نایب ؟ یدشمالسااب

 هنماظن یر ندنوک چاق ندنزو یسهلجم زسانعم كناشاب نوع ناسح "
 . نامز نحک ردق ههئومو بوحازوک تایر یراقدشاواص هنعوق

 ۱ لزا لا تسوا تلا قرداضراص ندم هدنجما

 لئدود ما كاا ینوع ناسح .ىیدشمشود ه 4م یللقع مدآ اشا

 کووک نوا ص ندرلکما قلنامز هو هسررولوا كح هلک هنن ون وا

 علح یاخزیزعلادع ۰ یدرلکچ هر وابعاد هدنراهرق لاح بولوا ۳

 نوک ندکا رذن هدروعوا و رهسهتسلا یاح زیزع نجا

 یاس و هسف و ۰ ید زەن هلکب نتناحا هدكي نداشا وع ناس

 تک الف هن رل شاب كرەئىووك ندقح تروص « تاذ یراکدید اشا

 العا كب ؟ یدنوسالوا نوجا ه مه ؟ یدرویتسیا قحا یعرلوق
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 ۰ اییدشع رک وا ی.راشید ی.رلجا قرهلوقوص هنس نا بولو یالوف

 .بتاکم كردما قلزسطابتحا اشا تحدم ؟ یدشلاق ه ییدملم اتاذ
 .ییزوس « یدشلوا نامش هتنیدحا هسر و هنرظاآ سرد هب رکسع

 : كرةر دشنک د

 شام رکسع رس ۰ کد زادهقالع كن هلراشیا و زنکلوق

 م رکا همغلدلو هل سو ها رکشت مدش و تمدخ صرع هرات رضح

 ..یراوسكولو 7 ی رات ضخ یدنفا دا لاح هم قرا ونک قحا

 ..راردیلمروئوک هیرکسعرس باب قرەلا [*] ندنسهرتاد یدنفا هللا
 ..یدشمقلاق هغایا .یدرویملب نکجهرو باوج ه اشا ناماس

 .لو راقبح هقشاب ندقعالک | یعضو كر هب اسا نوع نیسح

 تحدم . یدرلشمرو رارق هبه ؟ یدیش لص و < دروم ەز و

 شب ؟ یدروشالود هدرلیداو ممم يناه بودیا ثح ندرله اشا

 لد رار ر 6 یدراکجهر دنا ea یاش داب و تعا نوا

 .یدروبملس ین کیدتسیا كم دەب كةس هم 1 .یدقو یراربخ

 . یناح كس رظان سرد ا باش ؟ درون ي هلون

 كوروح ندهع وشود کف .یدششود هکنلرسدسا .یدشسل د 6

 ::یدشعارواد هکمتک یدشلوا مدان هرک كيب هتفیدشراف هراروصتیلل

 زوم 2 لورو هدارآ رک زوس مد اتف ا

 ..هدنکو ازوک رلدهع لو ۰ یمهراد دهعللو ا هح هلود []

 ار دنا تماقا هدهرتاد وا یر ندننامر دہ ناطلس نوجا قملتوط بد

 یرلتهح و . یدقو فالتنا مات هدیرلارآ هلس هدنسانناعلخ اتقیقح ۳1

 ملخهدنتل ۲ طارش كوروج لصن كز زعلادبع ی رلییس كرم ها تیش هل تاع رفت

 "امطق ضیا و شع هسالوا اشاب نایاسرب . ردهدکمرتسوک هلیفارطا ینتکیدلدما
 . شم زمهلیبای

۵ ۳ 
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 مکیدهباقلت هدبالوا كنا ضرع هنیرلترضح اشاپ رکمعرس افرح

 و و ی
 هبهشیدآ هر رییس یزفحدآ هزاع «اشاب تحدم . یدید

 ناملس یعبط . یدشلوا رأتم هنکیدتا قوس ههسوسو نوروشود

 لق كرهه لوس ین رکدتبشیا نداشاب تحدم بودیک هرکسعرس اشاپ
 زا كرکسعرس . یدقجهریشاش هداشاب ینوع نیسح . یدکحهدیا
 هغملا ماقتا هللا نخ و ذوف نوشت . یدلکد زااج یه هش

 بولیدا قاشا < یعدا ر ناب وط هدنلا یودروا 1 یدقجهشدلاح

 تحدم . یدرولوا یلهرطا كمردنجوک هرکوص ندقدشالک ]
 : اسا

 راح ن هلا یدنفا دارم . زک روس فقوت بودیا فطل
 . راردهدارو وک ودولاب تتسام كب اض . مروهعا

 .یدشمورو یرعود هادوآنای كرهسد . رلنوسر و ربح هدعاریعاح

 هدقجاروش كب اض « هک كعد . یدبا هدنجما تربح اشاب نامیلس
 ۷ اس هب هثحام بولک هنس رلناي كر هل هدیدیآ هداد وا كشت

 . یدشمهعا"

 جاک یعالفاص بوجاق هدلاح ینیدالوا یجناس هاشاپ ناملس

 اض كناشا تحدم قرهقص یراشید . یدشع وقود هنناق كناول ربم

E PAR,ج كباض . یدشمالشاب هغثاب هنسوق ادوا  

 : بوقح كرهلوك یدبا هداروا"

 هباشاپ ناماس كرهمد . زع ردارب اشاپ زکسلصن . زاکیدلک افص س
 كر همر وک موزا هم همدعم اشا ناماس . یدشعا هحفاصم بور و لا "

 ۱ ۱ : یدید کب ایض۔
1 

۷ 
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 رخ ةمقو هللا یرارضح اشاب لوا زا ۰ یدفا كل ا

 .ردقج هلواشلدشیا هلیفارطا تاحفص تىلا . یدرولیشیروک هنرزوا

 نارا بیدنفا دام ھھجو لوا رارق یرلترضح اشاب رکسع رس

 كنتامولعم یرلهلک هبیرکسعرس باپ اک ار هنیراهارا نوجما حاص
 مهفیظو ترابع ندءراخم هطساو هدارا زکلوق .راردا اجر ینفطل

 رکسعرس لاح یاب كانبراترضح هدازهش هسیا یرلترضحاشاپ .ردراو
 هدارا سهما ندنرلهراد هلا یراوس كولب  ندنرافرط 8

 ندن رلکلودنک یرلت عج یدنفا . ردوله رطاخم تهجو . رار روب

 رولات دشا هلقلبالوق یس درا مث هسا
 <« ناتا زیزعلادع وربندنوکی یا .مرواس ایوق ینفیدهلوا ید روذحم

 قلا اوه هسرارلبد و قمقح ههرش عماح هنیرلترضح هدازهش

 [ ۲۱۰ ردد زکل وهم تلا یراکدر و ی.هدعاسم

 هنسهعا ساعت هبهلئسم ندک ردبا تیاکش كاشاپ ناملس كب اض
 تحدم . یدیاییط قاب هاب وا هل وا ےک هدر . یدشمهّما تربح

 هبیراشید ندءهرحم . یدشع ود یدرا هیاشاپ ناماس هلکی اس «اشاب

 ۱ یدشعا كر هس رللاح هد یا ق لوغشم هلقماب

 یدافا داص «كم اض . یدروسهتسیا ك٤ وروک رادهقالع لب رایدنک

 : یدشمر و باوج هما
 نرو مس 50 از امار رات رطح ید هر

 مهر اخ هبیود ندي رغود هلیراودنک كلذ ىلع ءاس .راښمرویب لوبق
 «اقاب . رازدبا قلاطساو ندا یدنفا نولواق روتفود . ردقو یخد

 نکشمریدل۲ هنتلآ دیف یرلهدازبش رکیدو یدهعیلو زرع ناطاس [*]
 . یدشعت |هدعاسم هنس همقبح نالف هعماج هلا هارآ هب یدنفا داصلوا نوک یی ندنهلخ
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 رخ هرات رضح یدنفا هچورا و هديا بلج یروتقود هدهرل ر

 : مامان | بوردسک رارونواو هدیاوج ه . مهردوک

 هزوس اشاب تحدم نالو لوغشم هلةماب یراشید ندهرجم

 یتطنم كا هنمان یدنفا دا كب اض . یدتشمروک موزا هنمشی راق

 هحشاوم كرهک هنناپ كناشاب ناملس اشاپ تحدم .یدشعا درس ینالوا
 5 ید د

 اشاب زکسمضروک لوقعم لصن . ردو هدلاح تقیقح
 ؟ یر ر صح

 ییدملوا مح الص هب هعل اط م نام و ال هدیاب و لزکلوق

 ا قالم هراترضح اشا رکسع رس هدا لوا ۰ ردراکشا

 ۰ اشا ناملس یدر و یاوج . ردا باح ا كما صرع فالیروم

 تحدم .یدرویلوا شمهلیوس یبزوس كوص یرظان هبرکسع بناکم
 یرضود یاعالایوا هرب زسهدناف بولاق هدنناب كك ایض هللا اشا
 ۱ ما لر او اش تحدم قره[ دعا ۰ یدشمالو
 هبشاع هناخ ازجا هشاطکسشب ییاغآ فراع « هدایسقعت یباشاب ناملس

 توعد هل بولو ییدنفا نویلواق روتقود . یدراشماللو
 ۱ یدرلکح مر دتا

 یرکسعرس باب یا رق . یدشلک اياب هیاشاب تحدم اشاب ناماس

 یمارا یاد دیزباب هنا یشاط ناشواط . یدشقار هنیراشواح
 هتنادنم دیز اب ندقرهلاب و ندقاحیص اشا نامسلس ؟ قحردق

 .ئدشمرک هیرجا ندنسوق ماظن یرکسعرس باب . یدشملیازاو

 تا رواپ . یدشمتج یر ندرارواب راکنخ هنسشراق نی 1

 مالس هاش نامللس ۰ یدشمر دلاق هنیربط یاونح . یدنا هدنن-وا
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 نعد كاا نامیلس . يدشمع نا كره وا
 هنس ودق رک بل كس ر واي و ول ید اله رق تو القدع

 روا . یدشقوح وتنوتزوا هک هرو نو
 نیا كمروک یاما ۳ رس « یدهدنسهسر يان ۳

 نیسح . یدروقروق ندنسهلو ود كثيشت اش ناملس . یدقحهلوا

 ا هل رام.هض کو رغآ هساوا لصا . یدمادا وب اشابی وع

 .یدرلس هلو ینلو كنهقاب هتعافس بولکح هرانک را قرار وا کک

 هرات الوا سرد هدکم ر دتشیا یی تودهلکید ی درد هسرولوا هب

 هدننایسح . یدلکد شمایاق ههسوسو هدیه |مابنامیلس . یدرولوا

 بوروک یناشاب رکسعرمم ند یغود یروای راکنخ نلک . یدرویگ اب

 هدفا رغلت ندا رس گره هربا یدشعا نوعد هر و اه یار

 ما تفو یدک هنر ادرک ریس ءا نامناسب

 .یدشمروک نوغرود یب ییطصم یالاربم یدواب كناشاب نوع نسح

 هلن روک ندنفلارا هدر کیدسزک هنيو 4 هدنسهط وا كر 3

 یوع نی نورو لو هباشاب نامیلس كب قطصم یک
 یدقمصا یزو كياشاب نوع یدتعا روم هنس هط وا كىا شام .

 كرەىلرليا یرغود هاشاب نامیلس . یدلکد /هدیر در :

 ؟ یک دلی هلوت هدنعااوق یناشا تحدم « ربخهب ؟ ماقاب لک

 لمدد دک نم روتخ هسا تعا نا ورک اعراب

 : ر هدیارس ۰ مدید . م هک < راو مشيا 1 رب ربعاح هنارس ی ردیکیا

 ناه . زلک هنمرود یربغ « مراقروق ودنوسالوا شار دشیراق طلخ
 راشع | دیش فارفلت هدر هجورا ۰ لمر وشاپ تنور اتم 1
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 یرواب راکنخ ینغجاراو هرلارو كتعضو اشا نامیلس . یدید

 : یدشمالک | نامزیبدروک نک راقبح ناک زد ولود ندنسوف ماظن

 ۱ دی دارم دهع یو یراترضح اش تحدها

 ضارتعا هلتدش هنیرلهلک هب یرکسعرسبا قرهقبج ندنرارتاد هنیراشاب
 اض . یدمر و OS مدسا ضع 70 نوجا عاقا . ز زابا

 . ردهدلود وا یراکفا یخد كنا . رایدبا سلحماب رضاح ید كب

 . رلزتسیا یزک الا تاذلاب هلکولب رب . رارروب هل وس مالاس هج هلو

 یخد هراشیا یرکسع یهورک قوزو یئاب . هرانوش قاب

 بولیدیک هیارمس هلرکسع كولب رب ؟ هکهسید رارلید ققوص یرانورب
 ماقاب ؟ ایرلهسهنهد رب ؟ شمس یالوق ه قلا بولاق ینیدنفا دا ص
 . شمرولوا لصن مهدوک

 توعد هنغاب وق اشا تحدم یبیدنفا نولواق روتفود « نهدنفا

 هدنسهعااطم تا جازمتسا ف كن رلترضح ىدنفا كرەديأ

 ندیدنفا « زلاق هتعاسرب یدنفا نویلوناق . مرهدا ضرع ی راقدنلود

 مامقح هماب کلا ن دهعىلو دیاش . رده رف نوا باوج

 . رولا تسانم قعولو هدناوجه هسرولوا اک دم و د

 هتشيا ۰ یدشمالسشاب هیامردشیراق ی رللاقص اشا نوع ناسح

 .یدراروالشاب هب هلداحم كور هکمادام .یدشمهلک هتنرطاخ كوا و
 لو . یدنمهلوا یرغود تلا كعورون هک احم ندفرط تبثم به

 نووا قراراقبح كالبسکع و هللاح قاشوخرس كندا دام دهع

 : یدا دراو نامزیه یسهعا قلنازوب

 نس ؟زرولمابای# هدردقوا . مدشم«ههوشود یا ن قاب



 بسا 0 0۱ تب

 - هباضق . نماراقبح هساب یسیربع ندنس یو ؟ تكسمرولس هد هدهعرد

 . رولوا كعد كجهشود اکس هن شيا ؟ اباه رتسوک اضر

 .بولا ایج ندنرهراد ییدنفا . ردقو ماور كزکلوق -.

 . مروایب یتح و رولوب ید یناوب كەتا لست «یرکسع رس با
 . هلکلزستقفوم هداکلب . رولوا ولءرطاخم تهج و هسرولاق هزکلوف
 . مهدیا تأرج یاب ندسس لوا . رولهحف

 یدلوک یا لراکلس ی رازوم وا اشا فوغ نیسح

 ها هنر و نالوا ا یدد . هدنس « ادا

 یون رف نوای :كشودسەتو ول هدم هباتس اب وشود

 .كنس . ردا اضتقا قعولو هدنتلا كعوتلوق كەلك هتلا . كسقج هلوا

 . تح دم رارکت یدم نس ۰ مردار زرولیاص دکل هدرز ردو

 : كسرایوس هلنروص وش ندقرط ردک هنعانوق اشاب
 نوا رب ر هند هنسایارآ هدشن تعاس كس دنفآ دام رگ

 ...یخدنولواق رونقود . كسريد . روهدیا رارصا هدنس هک وا
 .یالا ربم روای رس . یدشلاق هدن غا ى-ەلہ كىاشاب یوع نسح

 : یدشمرک هبیرجا هربادر كم ییطصم

 اورا ناسا تشر اک لب ف
 هسل وا لص . مدمهلوس ینیدلوا هد رک وار كن رات رضح اشا نامیلس

 .< مههلبا تامولعمضع هرک رب . ردزکلای اشاپ . كجهروک نک راقیج
 .یاشا ناملس . یدشع هلدح اشا و نسخ . یدید . مديد

 : یدهلکک قرهقص یبرلشید بونوط ندنلوق

 ناب ام نلک ول ار ها | ىس ەد 7 ود ناب « هاروش ۷3

 . یدشعا توعد هارس یز, بولک روای ر لوا ندنس . ردساکشاب



 تس ۵06۲ =

 مهروک ۰ تا راو شیا رم هدول . یداک ا هدرا قاي

 .رواکمزال قعارواد د دش ا ربح روصت دی اش ٩ رده یراروز.

 هللا كى اشا یوع نیسح قرهصاب هتبروت كن راقابا اشا ناملس
 قرا ردق هتعاس و . یدشم رب او یسەدر وق ا

 . یدر E یرازد كناشاب نامیلس نهملسک ۱ یدبما بولیربق

 ر زءلادبع . یدشمالشاب گیت کم یلیخ رلشیا یر ندحاص

 کیش رس رايب ف یدیلمهعا هش ندنغیدل ا رخ یش یه كناح

 هدفرط رب « یر یناع ندراناللو لخاد هقافا ندالکو رکید یو
 زوس یلاعا کیا رب ندنزغآ كلرءهدبا قازاغو شو نکرد مهنوک وا
 ناکما قمالوا یربخ نده نالوا كراکنخ «هسل هلو ؟یدشمیح اق

 نبسح . یدرولوا یک قجهناقط ندناح اشاب نامیلس . یدقو

 نالشالک | ۱ 7۷ . یدرویلیدشیا یسس كەد كناشاب نوع

 : هک فطاعا
 . كدشمهبا مکح هزکفیدنووا یرازب قترا . مدنفا ماج ۱

 . روشاراب قلوا یحاح ابداع او يا وزو هک رولوا نوک چاق

 ؟هک هلوا هل دام نده رشت هلفلالعو رسربخ هلون ؟ هلل اشنا ردریخ

 فرمشم شوخ هسلکد . رونلو ینالوقرپ « ماه هسیا یشیا هحقا دیاشا

 .«ندفرطر ترار > تدل. نوسلوا یضار ندزس هللا یاه . زر ولوا

 ۱ تو الاب رخ یر ندساح رگدد یدنفص لصحتم ندقملاق هج کلا

 ۰ كروي یدرروط

 بناکشاب كاا نامیلس . یدروہد « كرو تعر هه هل وش

 یک ی درد نواه ناب ام زکلا ۰ یدفو یبسانم هلک فطاع:

 یلوعد هنسهاخ كبناکیجتدرد هجیکوب یتح . یدرویناط یکب نامیلس



 س 9,۵۲۳ تح

 ندننابانح هصاخ هی زخ «یدروسدبا ماکت زسزور كب فطام . یدیا
 هامالیوا یب فطاع اشاب نوء نح . یدرویتسیا كمما ثحم

 دع و شاخ م الرا ما هحاص یراباسح . یدروشالاح

 . یدشمالاققوح هدنای كناساب یوعنسح كب فطاع . یدرویدبا

 هللا باشا رکسع رس یراهدارا ضب دنا هودروا ییدربتک هدننا
 یدو یلقاص اشا نامیاس . یدشمهتسیا هدعام كرەديا ملست

 ندنسهعا سح تو كساکاب . یدر ومان ادلش ,E هدر

 نوجما كمريدتشیا هدهماشا نامیلس اشاپ ینوع نسح . یدروزیکح
 : یدشهروص هلسس كنک و نکا ر ریحک یاش

 دوغ اس هماشفا هس . نیکسرادریخ تبا رلکلاع و
 ؟ ردنمراو ىلصف یلصا . رولیدبا راو مر تک هب رادص كى اشا

 هب رس . قدرشاش ا هل هسمزال كمهلوس ینس وعود

 ؟ یدنفا كب رکو

 : یدروہدنا نیمات هلسس شاو كب فطاع

 کو زکلوق مه . یرلترضح اشاب ردقو متاموبعم هللاو --

 هردرلشلوا دعا هس رلم اقم نود اهاد هدیدجیالکو . هرو لا

 .مملسروتوشود لص یرابش هلو ندا ولت وش ن اصیا یرار
 . رایس مودعم یاکما

 ی رازوک لوح وک .یدشمک هنک وا كکب فطاع اشابینوع یسح
 ینیدعآسا هتنانمأت كيتاک شاب . یدرویلکید هباغالوق ناج داع

 فطاع . یدروشاواص کوک لار ندنلا قم . یدیا یالسب

 هنر طاخ نود وس ا شاب یوع ناسح . یدشمرود هدنناپ ود ك

 : یدهلوس هلتدج روو هننلا یل ىلا یک کا



Eبت 0  

 وا ۰ مدروروط رولوشود ولد مدکج ه هل وس ا هرس هدن اس

 . ردراو صاخ سلح هدارو حایص نیراب : یدلک هملقع هدیدلوا

 ۳ روا عادا ینرک اذم هرکسع لئاسم هدشوتوژوک

 هج هلون . رونولو دوصقم یرکذت كنسهطو یرظان هیجراخ هیسور
 هسرولک هرطاخ قلرو و لاوس هجنمدنفا دیاش . نوسلوا زکمولعم

 . زکسررو و ضر یقیقحلکش تلا
 ۱۱۱۱ اكا بودا اتم نور هاا رکسعربس كي فطام

 9 تا نوع ن م هدنسافوا هدر اشا نابلس . یدششح
 بولهروک كرهنهلع ندتوطرزآ اشایلوع . یدشلواناربح هتسهراداو

 هطاتحا ردق و . یدروینوروک ساسح ردق توراب نایامارای هشيا

 رکسع رس نوجما تەس هدام ناطلس حایص . یدرویدیا تیاعر

 هب هر ادم یش سم هسور ندیدمش « یالکو قح هال, وط اتش اف

 ا زالوا رولوام ل یدروییرتسوک شک ال رضاح

 يیدهتسیا قاط كره هلف وا هلسیدوس قحوفص یشراق هنلامتحا قعای

 رب هدهساکشاپ . قو نمربخ مزا هسرولووذ رارق . یدرویلوا یللب
 هند وست باوج هنسهطو فوقاحروغ قحنا . مدشمهلوس لوانوک
 ی رلاش ندتنلولئسم بودا یلر زغآ كرهسد ۰ یدسشل الب وط

 شمالطاب هنشاب كياسأب نامیاس دنمدرد هدقاق . یدراکحمر و ریبص

 قلنازو نو وا . یدلکدشمامارواق ین عضو اشا ناماس . یدقج هلوا

 ین یک ۳ .یدراویدسا و :یدروسهتسیا كعا

 ,یرولاط هل دو شاط هل. هلط  را € هللا لوا . یدلکد ی همش

 هنکجهریدنب ییدنفادای بور دنا و هد هلح رب یار زعل ادىع

 : ید ر وک یس كناشاب ی وع نسح ۰ یدرویدا ناعا



 هه

 مک تنش 6 هک قدنالتا ر یقلرح . اج قح ۳ بس

 ها مدا و ۱ مرون هل همش نوت نوت ندنشالک كساکشاب <«ن ءردیر

 یگ رکدهلوس ن ا ld هس یر كا یار یدهلک نوجا ۱

 سل ن ۲ رولب دا ( تع / حاب اصلا يلع ىلاعت قف وت ی ایل دّتمیا -

 قج هلاحی رلشاب نامز وا هتعرا قرهالک | قغیدالپ ۳ وده كصاخ

 هلو دیک هنندزت اشا تحدم . هع هلک | هدارو قلا . رارارا شاط

 و ن .هلب | هناکح ءرخا ىلا لوا نم ورک و یلاح عوقو

 .یدلکی دکج هک اهد یل ,رصق . ردراو هد مقح . مرولههش نداد

 2 هب ییرکشع رمس بای كسدنفا . ۳ دض رواک هسلهدەر امآ

 شود كس ق تل | هسراردیا دقت هدو ییدمهتسيا كلك هلا

 اعوئوا یمشیدلوا هدکملکب هدارو ینس .مرانوط قلعم 6جو تنه

 تلا كراناودم . یدشمقبج ندنناب رکسعرس اشاب ناملس
 نوع نیسح اشاب دمحا . یدشمالتسا ر هباشا دمحا یل رص هدنشاب

 اكا طا نر یک رلک هوا  یدروک هنززوا یو
 نلیربوهدنسهناخلحاس اشابینوعنیسح . یدقویربخ ندرارف كو |

 نالعا یعالخنا كناخ ز.زملادبعحایص هبنشراهچ : یدرویلی یرارف
 .یدشلوقوص هنناي « هحروک یناشاب ناهاس . یدروناص ینکج هلبدبا
 یکم رسم هداشاب ناماس نالشالکا . یدک لو لر هلوک

 : اشایدحا . یدروینود ندکمروک

 ؟یعرا رلکب یز ؟زکسرریلک یم داپ یرلت مهح اعا رکسع رم ی

 .یدشمادلصف هد .شادیرق اشابمرمضاح ن ؟ ردمهدنل و راشیا «لصا

 نونآزوک"هنلوضو هتعاص هلسودق كحل دا ندفارطا اش نایب
 :یدر وباوج هحشاوت ل ندزوک هدی درا كر ه ود



 هلن ی بش

 .زدشمهلاسک تلجعتسم تحلصم .رار روی راظتنا هنمدنفا
 یرارف برام هنسارحا حابص ۳ نمحرلاهللاشنا ا نا نوع

 ی سما كمتک ههرکاذم هل راترضح اشا تحدم . ردشلر و

 ند رلت رفح اما E الص . زکیدب فیرشت كروم . مدلآ

 راشرب اد یرظا هر . یدید رولوا لباق كع "رک وا

 كناشاب نامیلس ۰ یدروبقاب هنیرازوک كناشابنامیلس یک شمالک |

 رس بوقبح ندوق هلنعرس یدقو یتقو هکمرو تاحاضیا بورود

 اشاب دما یلیرصبق . یدشمالشاب هکموروب یرفود هننادیم رکسع

 ندنساقرا ك رظاب سرد رک بتاکم ۰ یدشلاق هدنجما ای

 نوع نسح عا هب یراقو و نیک دث بقعا هل رلزوک

 . یدشمقعح هنا كیاشثاب

 ۱ قرار یادناموت اا ود اتایدجالیرصق
 یضارهثیشیه اشاب فراع . یدشمردشبناق هنسارآ یناکرا عاخ ب ولا

 یعرح ردق هب هحیئارحا هجا 5 یرظان هرج « ۳ یدشملوا

 یدنآ تیموتک ترژوا یسومان بودیا طرش هرک چوا هتیرزوا
 و یدعمعح 9 كاثا تحدم رارکت اشا ناملس . یدشمحما

 كن رظانسرد هرکسع بناکم . یدشمهمشود هشالت اغا فرا هعفد

 روو باد واییبدیولوت كياشاب تحدم ییغود هلرهشودهنک وا

 هنسایروا كياد وا یاسا ناماس اشابتحدم ۰ یدهداروا الح كىا

 : یدشهالشراق را داف

 تعاوح هدازش ؟ راررومه یرلترضح اشاب کی یا

 بورتک هب یرکسع رمس باب بولا ندنرلهر اد هاب رالا ی راترضح

 خد قیرط ما ندنهج لوا یمویضود ؟ یمراردبا دهمآ (یعم)



 تس ۵ 6۷ بس

 N راردهدقمروم را رسا هدراکفاوت "الماک مارک یاتفر ِه ردفو

 تک ثكیاشاپ ناملس ۰ ید شهر وص هد ۰ ردشلروم تئفاوم ا

 ۍرالماد رت یریا هنیراقانب نهنیروک قیقیچ یرلکیک قجاملا هدتنلآ
 هدقولوص ر ردقهنشاط ناشواط ندد را .ىذلكدىالوق . یدر وب زص

 . یدقاحص هندانع هداوه . یدشمشاواس هکمششس هدنفو بوک ۲

 قحا راداق هنندرا .یدروم رو واق بوصاق یار وا یرارح یدنکیا 7

 هدیراقیجا ومقموق .یدروسزص سه هنما نرهسو راکزور ندر ەر :

 قاحیض ولصوو ییسبس . یدرو و روک یک روشانناف ریقفریټف زکد
 كر هلسیرارت نانالماد هدننلا هلیسرت كنلا اشا نامیلس .. یدشمصاپ

 : یدر و باوج هدقولوصر

 نا ی رهاودخ فتحت « یرلترضح اشاب فسخ رب

 یرلش رشت هب یرکشع رس ناب اسار كنرلت رضح یدنفا نون هلو

 هلرکسع والبر . ردراو یدیراقح هحمنظ . راورتسوک درگ هدنفح

 ینج هلو ا شادیا باج رطاخ هجو ر | یک یفجهیامهلبراشاب شیارب هلوقموت
 a e ر یدنفاقجمنآ 6 و .ردهانسای

 نالبروم 1 مدل وت هدی دهمآ هطاحا ی وام یارس هحعاب هلود هدنقع

 . هدهنروسروک كان رطخ هزک رقح تروص

 ندهوایرازبع هللا یءاحشوتراسج . یرلترضح اشا نامآ --

 هابتشاو ددرت هرزوا لاونم و زکیلاع تاذ ناک هلوا زعولعم ور
 قرلروی روصت .رولوا راوشد یلبصح تیقفوم مراقروق هسرارر روم
 هلبفارطا یرلقدلو هدنتلا دشو سج ردق هراهجرده كيهدازش

 ضورعم وو ندنفیدلوا نکم هلیسهدایز هجزس ء كل دیا هظحالم



 بس ۵0۸ بس

 .زکسررویب ماست ینکجههمهبر و زاوج هنسیربغ ندتک رح ءدلکش
 . ردنرابع ندنو عاضرعمو هعلاطم رخآ و لوا

 . . یهرواحم قر«همشیراق هزوس .یدشمالصای هراود ی ربصكاض

 ۱ .یدروم وروک یراتکر حهدند وجو .یدر و ديا ببقعلهلب رافال و قوز وک

 / اظ . یدر وین هل دح هتساعدا رک كياشا تحدم اشا نامىلس

 ۱ قمر دياي ینکیدهلد بودیاماقرهروط وا هدنغانوق ی هدنشاطناش واط
 ۰ بوشیرا لفغ كرف هطض و « هک . یدروینالشوخ 0

 :العاكياشاب نامناس . یدروبرتسوا ؟ افا هب هلم ینح هشساب ین

 ۱ وا. هک ا < لکدر « اما یرلتربضح اشا زکسرویرو و هليو

 .یدریلس هی د زک دنا شاب وفا یثیاوش هد هديا عیدوت كول

 ٠  ینیدلوا انشا راک یيدهلسب تمرح هدنقح ردقهنلوا تعاس جاقرب « اما

 .یدکلزسو کر وکه نوب .هاوهاو.یدرومهتسياڭكمەلسر یر زون هلب وس

 كلاش ینوع نانا « هس سل وا مک نوشود یتطنم بولوا یاعذا 11

 دادتسا هدنسهعلاطمو ر اا | ء یدرولو ی ی راهدیدنا

 ۱ 0 یاتح ندنغا هرک رز اشا تحدم نوهلوس ینید وط یناو

 دایتعا بذاج كم . ىدا هدنتمیط كمما با هنراقالوق هرک
 ؟ یدرلیهند هت « اما یناه . یدلکد

 هرازو- یلقح نه ءلو-هنفالخ یار یمظعا ردص هجوق كلاءةتسا

 . یدشملقبص یفاح كنااپنایلس . یدرویمریک ندنلقع یا رابتعا

 ه تن هدا بش د هلتسهطساو نولواق روتفود لوا تعاس ر <« هالا هللا

۱ 

۱ 

 باوج ندنولوباق روتقود « تاذ نیهلوس یننجهر دروص ینکجهید
 ۰ یدروسرود بودا كلك هنمان دهع یو هنساب یک ندا



 بس 99٩ تس

 كلبا هد هل هسراشمالا ؟ یدمرلشلا باوج ندنوللواق روتقود
 : اشاب ناماس ؟ یدراروم الابج بوشلاح هرارصا هدیرالوق

 دام هلبتفرعم یدنفا نویلواق روتقود هدزعرایز یمدقم س
 غیلس ییراهدارا هدنلو ینجهل روس راسفتسا یرلهعلاطم ندهدنفا

 یوقكب « نمهظفاح هجرک ۱. مروناص یننیدلاق هدزع رطاخ زمکیدهلا

 هنزو كناشاب تحدم هيد ۰ هدهس کو هدامعا هدتسن واو لکد

 . یدشعا مس قرانادلیق هدنک واراود ینیدنایاد كب ابض . یدشقاب
 : یدشمشیراق ههرواحم هعفد كلبا

 . رازدققاو اش هنراکفایدفادا ص یرلت ر تح اشاب تحدم ۱

 نامزلوا . رار ولک هدرلیدمش هحیمنظ هدهسشمهلک زونهیدنفا نول واق

 همشدالک | لزکز جاعو . رولوا شمهابا حضوت هدنروص یلساساتفک
 درس 6 | عانفا یزرس یراترضح اش تحدم هر

 هدراکو لاح ره . رولشالک | یجههمر و هدناف كلیدمش هسراربر و

 . ردقجالوا الوا كمهلکب یییدنفا روتقود

 لباقتم كناثاپ ناملس . یدرونوروک یلیدنقص اش تحدم

 هتعاسوش ندنر ندنرامادقرا .یدشمهمدیا لمح بونایاد هنن رارصا

 : یدلکد نتشلا هب همروک ضارتعا ردق هب هحینلک

 یهبوستتروص نلک هلبدیا ناينا یراترضح اشاپ هسرولاق اکب
 نویلواق.ردرلکچ همر ونک تعانق هتقیقح هکدتشبا قولو ورو

 ندتعاس ق ر ندرزوا یلاسرا ربخ . رارواک هسیا هدءر یدتا

 هدنراوص قوشووا كرهدک هنک واهرجم .یدید.ردشمع نامز هدایز
 ندنشاب نمودم . یدالشاب هرس یزک د ناشانباق یراهرز قاحص
 ندو .یدشمالرف یراشید ندادوا كبابض .یدروک کرا قایا



 ت ۰ .ت تم

 یزو كرعاس میکح .یدشلوا رم یسرک یرجا رار CG هل يس همة

 : یدرولوک (۱) یرافلا كنىرازوكو
 ی رلت E هواز شا .رلبداک یدنفا نولواق تفاع هتشلا

 . یدید ؟ رایدسا فیرمشت هلراربخ والثم ه ندن رافرط

 ی رزوک . یدروعاط چیه ییدنفا نوبل واق اشاپ ناملس

 كاسا تحدم . یدروفاب یلفد . یدشحا بور وح هفرط ندومق

 هو رک یدنفا نولواق روتفود . یدشعالقار وطوا ناق هس راقات

 19 یدشمکح هه یرک كرهديا ددر بورتسوک ندوق ین شاپ 6

 ییدنیکج نداشاب ناملس کیدروک یجنابای كروتفود ( اشا ) كب ایض

 بوت وطندلل و یروتقود < .یدشمورو وضغود هوق . یدشمالک ۱

 : یدرو- کج یرجا

Aراردءدقمزوس راظتا هرس یرلت مصح اما ناس . 

 ۱۳۱ ۶ ول ك ىرادك . رکشزعاط هتلا قانشا ناملس
 ۱۱۱۱ طرف شعدنقا دارص . زلوداشاب ناملس نالوا یرظا
 هجورا ی رافدلوا یدهعتم داسا وارحا تاذلاب یربخ صا ندنغیدلوا

 : ور تیز ر ا . مهلیوس ناش

 هناشاپ نامیلس قمیکح یلهسوسو كنمدنفا دام دهعیلو « هد

 ندنامز ییدلک اغاب نامیلس ..یدشمر دّساط کوا هدیناشاب نامیلسو

 یمهضیق كنحناق یلشباق یلامریص ۰. یدرویرود هدقایا الاح یرب
 هدیزو هدایز ندنمیمص اشا تحدم . یدشمر دص هنعوتلوق

 نول واق ناربص بور دشوغوا ی رللایرز وا قرهشیرق قلراک ایر

 : یدید Ful مد یی وط ه یدنفا

 ندب رکسعرمسباپ یراترضح اشابنایلس .یرلترضح یدنفا -



NY unاب  
 .ندنف رط ی ر اشا 3 لاس>- ناو قرهروم فرش

 هله و وس رارق بز وص ۰ رار ونود هدي اےک صع هل صخ م

Eور زا واه یاس ی رات مصح یدنفا دلش نا ناب  

 7 1 اف حک 7 ی ا

 یمروم ملا سس هب یر لسع رحم تاب هس رل شاب یدمد ندب رو اد"

 هک | هروص و لکشو هر وا ید 3 ءهحرت e شمروس دا باح

 یرلددر که دکمه اتو دا اغا كەدازېش هدک هسیاهدقع ولوت شل دیا

 یصوصح یراصحا و هب وڏ قلرط هقشای ندا وا زعولعم ۱

 ۰ و 2 زد 1 ما ۰ 1 5 5

1 

 لوا ۳ و ك 1 E نام gr كاا تیم

 RE قرەقح ندنسهراد ن وجا یا ص هدشزاهح هیدن وا دام

 یدوا كدا ا 4 نامز ییدرو رک ی ریخ یو

 باب نیما كعا سولج بوقبح ندارس هنشاب یدنک . یدشمالطا
 قفوم اب ؟ یدرولوا یش هاب وا ؟ یدرلبهدنک لص «یزکسش را

 نولواق ؟ af تاو هب هو هنر یللالح هدا زې مس 6 ةس را هل وا

17 

۳ ۱ 

 : یدرومدا نظ یکیدتا .رازصا هدف یع کات 9
 لیست و رو ناب یخ هوا ریش سدا اشاب روس تیانع

 یدنک هلیلما كل سولج بوقبح ندارس ۰ راریلس هدیا ت

 ی رللا هد ؟ E ویشدفاب ا هنس وق AO ار لب رای

 نامنلس و ر تحدم ٤ن رب وس نویلوباق .یدشهالسا هغمر دش وعوا

 یالکتش قدس ۳ ناماس . یدروقاب هنحشا ثانس رلزوت كناشاب

 هد ین ی رسما یت O ۰ یدروبدا رب ده

 .هل رکسع كولو ک 8 ییدد تیاشا تح دلم هاب وا 6 ۳7 یدرولم

 ی ۱

#۳ 



ln hEتینا ز  

 بون هنکح یالوق هدكمر ون ری ا ار | یدهعلو یودک هان

 : اشا تحدم . یداکد ندرلةجهمقل نالودو

 یراترضح یدنفا هتشیا ؟ یرلت مصح اشا یگ دلروہ عامسا ۳

 مالعا ییراکلزسریدب كنيرات رضح اشا نیسح هلبراهعلاطم وش

 هباطخ ییدع "ةفاک هروک زوک .نوسلوروب رده . رابدلوا شروم

 هدشمالوا هل وا مابوط یدیاه . هدنآ هلارتشا هللروص هو لصت

 تلصاوم ندالاق ضورعم هتعنام هبیرکسعرس باب بوقبح یدنفا

 هوف ؟ روون A ت ۸ يک ه را عا و را هحدرا . راشم هلبا

  هلباصاخ و ماعولع كسالحا نونسم او ه.ضف ؛ یتیدلوا هللا هحیلسم

 “ءا هب 4 ظحالام و زک هدن 2 ی زملیاص ىسەدۇم یعووو

 نوبل واق رک رب < نکل .مدشمهتسیا قع ولو هدهفلاس نادورمسم

 7 کا ندک دا نم هح وا لاقت سا و لاح هدرلن وسلک یدنفا

 ۱ . مدشعد <« رول دشالرارق هوس تروص

 كس دنفا دا . یدروبر و قح هب ولون اق روتفود اشا نامسلس

 كاد چاق ل ندالکو <« یک بی رک رس تا ۹

 هدەدتقلقح .یدردادییأت ی راد ر دسالرارف یس هلم علخ كرەشلرب

 هتلا ثمر و یعش ی هتسیا كنههومع راکفا هتشيا « اما ید وا

 یعیسهقالع هژراشیا سولجو ماخ كقلخ یلدرد . یدرولوا ییقیشفاب
 هناقع يم رب دن یس همای هر بو رب دا یهاشدا مک ٩ یدراو

 ٠ ییا اشا چاق رب رلنالوا قیا كوا هنما قلخ هتشيا ؟ یدریلیء رن

 هنمان یدنفا داص نویلولاق روتقود یرلهتشاب ندزوک قیحا چوا
 : یدرویدا ماود کم هلن وس

 ههحو لک رد و رک وزرا ك زس كن رلترمهح یدنفا مه

 هز



 س ۵۱۳ تس

 یراصخلرامهدنرظناب وروا «ی رله ا س ولج بوج هلبایغایا ندا رس

 نودا ییا س کرو ONE ردکج هور وک ناک ر > نوجا

 ا لارو .راردهدقهروس ۰مم هر یر چ

 . مردیا ۳-3

 : قرءهر دلاق ی رالا ندر یسکیا كب ایض 0 اش ا تحدم

 .رارر داق همر ءوس ی ی رلسع درابم . مدنفا ماج قو مس

 ر هدادوا . رلیدد . زملاق موزا هل راتمه هراس هلبود نح رلاهللااشنا

Eهدنماناحلخ هدیدرد .یدروسمع ندنلقع كيهسمک كاملا  

 .یدرویشبلاج کمهعا یللب یتسوقروق یدنفا نویلوباق .یدراروینولوب
 كروتفود ۾ یدشلک نامز قحهلوا یرابرهش ترضح و تیاپم

 یالوق هلبد . ولوواید 1 . یدر ومالئامود بو اله رق یرلز وک

 چ وا نوا ماع <« نوا ك شير ا بورو ۲ ی رلت او به . یدلکد

 ٤ اشا نامیاس . یدرویرود بال آ هلا یے كندا دام ردهئس

 كملسهشوواق لوا قاب ۳ رع رس ن هلکب ۳ و

 كندنفا دا . یدشلآ ییاوج كوس . یدروننالسربص نوجا
 7 فاحا ا ةو ا e . هنشاب یلشاب ها هارا

 ۰ یدید قرهلوا زوس كوص

 ینجایالوا مضرغ هرذ هنیرلصخش ناخ زب زعلادبع كزکلوق
 یدنفادارص . مدروک هدكلوا ندنرلودنک قرالوا هلضف . ردراکرد

 «ه رخ صا .کد هدیدنق و باط تعقنم وا مین ان زا

 هدنْلوا ثدشآ هدننمضصالخ ندنکلمو رطخ نهشهلسرق یتلم درج
 ندتامدارفا هدیراودنک یرلت رت > یدنفا .مرولبب ان ینیدلنن ولو

 . رانوسروس هدهعرد رانا یخد ینمسق ر كل راک ادف . رارولیاص



 دات 9۱۶ تا

 شاپ دد

 ۱۱۱۱ طرق قلا رکسع ىجا ي رلت مه یدال
 < قو : اهاد ر قترا ا وش ندک دتا قشم هجو ا یراددروس

 روا سلاج نراب . روید لصل قجهلوا هلو: هدقج هاملوا هبوا
 نوبل و اق اک اص .یدد ؟ یعزملس وشود ید یرافج هلو تفالاح

 كاشا تحدم . یدرازویدیا قیدصت یناشب كر ک١ ی راشاپ یدنفا"

 ؛ی رارصا ق هدداتسم «هدایز ندملوا نوح اهاقو ی اد ڭا دنفا دام

 یننجانالک | هنسیدنک هرک وصندقداوا ءاشداب نیراي كويلو اقروتقود

 . یدرو ام هلشالک 1 ییدع ای بو اب یو وا اک 5 د رب دلوتم نکس

 هب اشسا ا یدشمهمهر در | وع ولرد ر هتهج و اشا .ناملس

 كتنربغكمدوک ینارادفارط هاشداب هدایز ندهاشدا ؟ یدرویلوا هت
 ۰ ؟ یدبا ه یرلسس

 یدنفاواص . .یدسوح ۶ یا یر ظاب سرد هب ع باکم

 هد هاب وا؟ یدراقبح هو ندو » شمه او شما س واح نوک لاا

 هدلاح وش . هدمل و یدتحااب یشلا ريغ كا ردنا ط رصاخم یار

 یو دار نر هب هظف ام ن قاب ز زعااددع ندفرط ر

 ۱ ۱ ار ار عام هدکمزو وک نوراقخ ندنس مزاد

 درم ندنفرط دهءیلو :یدراشمر و رارق هلا اشا ینوع یسح ًاتاذ

 هدییسهفبظو قلا یییدنفا ؛ اشان ناملس ء هسرارولوا كجءهروک

 نوجا تیطورشم یر ندهنوا ء اشا ناماس . یدقج هل | هنتسوا

 شا مات . یدشُما دهمت ییماسا نوناق یدنفا دا . یدروشنلاح

 وص زسموزل هرشم رب هجمووک هداریص ینج برات روق بوشیب



۱۳۱۸ E 

 هب یرکسعرس باب رارکت اشاب ناماس ؟یدراو هدناف ه هدقمریدشبناق
 ید روم الرضاح رک :

 قعمقح زای زص ندب واه یارسیرات رفح یدنفاحانصل | ىلع ۳

 ری ۳ هلا LE هوق تملا هدر ده یغیدملوا لباق

 UL ا نکلوف نوال ارو یا ا

 : یولسارو ییطابتحا .A 0 . مرردکح هارآ a درلو اکر

 هب هطاحا یار رد رار هلر اط كرەدىار اصح! نده NT ا

 . ردشلدا رضاح یثیه ٠ ما هنأت تح یراضحا توق یفاک

 بتکم . رل وسر ويب راظتا هد مع هناخازحا یدنوا نولوناف ۳

 كت رلترضح یدنفا ند را ودنک هلکب لاک یشانکیت لند رل ماعم هر رح

 ر قرهتناط كب لاک . اہف هسرولوا لباق كع رک وا ی راقل رضاح

 ا را ندنس ودنک نوجا كمهلربو نادم هفلشلک ای

 ردق و . یدرویزوس هل رب دق یناشا ناملس « اشا تح دم

 ردو اا ا ر اھو زا ۳ لب نو لا صر وا

 نالا یطایتحا قرهنا رواد هلبا مزح 6 ناسریو و . یدتحهلوا

 ۰ یدر وصقرهب وط ین ا كياشاب لایلس نویلوناف روتفود . یدشماشار ۸

 ؟زکسمنمرو مرک یب (الوراب) .مروناص یدلروب ك.لاک
 ؟ یعرولک هرطاخ روذش نددمیس

 یگ د دنفاكاض هل رات رص حاشا تح دم ىیراخقارادم كتلم

E ETا ااعتاذ كي لاک .مدنفا  
 او E شمروشوروک هلُغ هدنکیدتا بره هلیسالو زاب, ۰ .هبرمخ

 هبنشراهج . مرهدیا زای یزک راهدعاسم . رولیهلروس زار یاشفا



 بسا ۷ ۷ نیس

 ۰ یدشا

 تراسا کن اض اشسا یخ دم .ئدر و الرضاح زا اشا :ناملس

 : كب اض ۲ یدشعا

 0 ۳ شوم تلر راو هتلم . مردار مربع دل

 هزکصخش مزا ۰ رولیروب سرفن یجهلک مزال قعاب هن هروک اک |
 نشو ندر به .یدید ۰ ردلاکر نمدامتعا یر ندالبولاف

 قاب شوک نامز یکیدلک هتنادیم یرکسعرس یاب اشاپ ناملس

 ۱۳ ۱ ن ااا
 . یدروهدبا تم یاسا هل ر« غیا یرف هله كي یطصم ر وای رمس

 رس باب قرەر دصق هنعوتلوق ینحاق اشا وغ ناس

 . یدشمکح ینشاب تابور وک یا ناماس .یدشم ور و هل یرعوط
 نسح . یدشمورو بواب وط هنرزوا . یدشمروک یرکسعرس

 ناوح . یدشعا تراشا یتسامشالقاب هللا هناشاب ناماس اشاب ینوع

 : یدروص هننرظان سرد یرکسع بباکم هدنسینهزوا

 ۱ موس هدر قثرا یراب زکال شالوا لصان ن
 هدتلا یزمفجهای ر . اق ودا هزم رک دم ی E هس را رلبد

 صوصح رواب ً ب فر ىر قدك نش« زا

 مرلکب یس . مرهدک ه هناخاحاس ن . رایدهتسیا هیارس ی بولقا

 . مدهلبا شيول E هناعل اپ هلشواج یصوصخ یخد هفدر
 مدشروک هلا ییرصیق هربص كکوا نیسلک ندهمریک یتاذا ماشقا
 هراپ زو نداعود هدنا ییدلر و ینراشا تعس كليا ندنسهلق قیرح
 1 ۰ ردقح ەر دی | بوط



 بم 0 ۷ تا

 كلا مدنفا . یدارلصف هحشاو قرهدازوا یو اشاب ناملس

 . رار هدا تمحز هدوب هسیا ندنتهج خادا و ا ی واعم

 نلتعف ولروت هن یرلترضح اشاب دجا ردا
 ؟ رلرءدیا مدراب

 بواب یشیا و ماوط . هغ رشود یار وا اس ۰ عاج

 هبهقوابآ ر ینارس هلا یرالادنص اود یییرصق اما زکجهدا
 رلهناخیبح تاکید هت سلا ندس ۰ توط کا یدلق یا دقوا

E.هحهدایز هدارو . ردشلدا ےلست بول ردوا هسرلر یر  

 كاج هلبر وک . زالا قیشقای قشونوق هشاب شاب هزوک زوک بوناکا

 یناسرت . لک ههناخاحاس بودا لاک | لوا قابار هسراو لراقبا

 . ردنامژ كمر دا ر رق هک
 , یدراو یزللکج هلیوس باشا توع یسد كاا لیلا

 هانم راد نکسعرتب كرلزو ن
 قجابایهقشاب ندکع ود ه یرک كناشاپناملس . یدشمر دلاق |
 ا یدشمالاق یشیا

 ا

 گوص كردم یک “ا








